


 زا یس داف یاهمایق هی همانا

 تحب ام روشک ناژاسلیف فرع

 و تمنص هزاب رد (یرزکسای] مزات
 درو ایم شی *« نا

 و یدام یاه ت
 آ رو ًامتیس رتع
 <2 هبع درج واب

 نا زا -هأیف ین امر یاهیدال, و یتحا

 هدیشکت رب ملی هیهت زا تسد زوتهام

 هکنیا نتفرک رظع رد اب و دا

 ط.قق هتشذک یاهلاس فال رب
 الصف ملیف كي < ندوب یسراق و
 نآ یمتح تیقفوم لماع دناوت یمن

 ملیف هیبت راک رد هکشيا اب و دشاب

 نتفدنی زا و مدرم لابقتسا مدع می
 مت اوت یهدو ریمناک دنتک هیپت هبامرس

 ریطسات یکتخ راکتشب هب لقاه
 و میشاب راودبما دوخ نازاسلت

 یمسراکتشب و تیعمج نیا رطاعب و

 یاهمبفاهنآ هک م يهاوهی و مینک
 دنیامن هضرع امب یرتپب

 زاف ]زا هک یئاپلاس یط رد

 یاسفیس هب لاعب ات یسراف ملیف_ یتضت
 ذگ ام

 هد زگ رب یاه تیصخش؛ام نهیع

 هدرک ادب یپجوت و دامتعا لباقو

 مینک اعدا مبناونیم كنبا . تسا

 دود یکی «هدیژرو هشیپ رته دنچ هک

 یهدرک ونف لهاو برجمناد رک راک
 میداد دعتس و قدذاب نیسبنکت

 هدی زک وب یاه تیصغش نیا شی هه
 یامنیس طیحم رد نامز تشذگ بر

 دشیمن هشیمه | ریزد ومن یم اضتقا ام

 اه < یکدنز نافوطداب اد مدرم

 یفارب

 تنصنیا هنیمز دو سا

 ۱یچاهادن و: و عانقاومرک رس

 ین هما شیوخ دوشک رد امنیحرنه

 یهدرک یاپیژاب كقلدب دودحمات

 راک و« « هشیب رتهد یمانک نطعب هک

 هدیئاز «ینفنانک راکدو «نادرگ

 اضنقا نامز ! دنیامن هجوتدوب هدش

 رت لماک و رتهب امیاهملیف هک درکیم

 ی رتشیب ششوک ابن آ هبپتیا رب ودوشب

 .. ددرگ لوذبم
 سوم اتهلاس نیا یطود امنیص
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 تاهنص تسافرشیپ .

 یاهو ادا

 یسراف یاهملیف هدنی آب زونم
 هج مچ

 جد یویرب نيایلو تعاهدوب

 هدننک عاتقا و شعب دیعا تسا هتسن اوت

 هتلصاف نتفر-ک رظن رداب . دشاب
 یسلیخ یتسیاب یمام یابنیس یناءز
 ۳ تسهكنیا هچنآ زا رتولج

 دشاب هتناوت نونک ات یتسیاب امروشک
 ایئدو لا یلامئیسرات 7۲ هلیسوب هک

 هدس اسانش نایناهجب اددوخ دنب
 ین ونک ر صعرددن |دیم «کنانچ

 دن | وت یمن امنیسزا رت رث وم یلماع چیه

 (و-ددبادآ غلبم وندمت كي فرم.

 ریظن یزوشک مدرمیکدنز مضوو
 دنچز|یکی یزورهک دشابام تکل.م

 كني | ودوب ناهجكر زب یاهیروطا ربء|

 دیاب هکروطن ] ایند رد هناق-اعم

 تسی جدا یرادو هدش هتخانش

 هیهن یملیف مسیاهتسن اوتن زوتهام

 ناناکی یارب اهن هن هک مینک
 نامدوخ نادجوو دوخدزن هکلب

 هک یئاپءایف . دشاب صقن یب و لماک
 هجن [یاوس تسا هدشهیهت نوتک ات

 و < رنا نیرتک دزبد اهیپک آرد

 بقل <« ریظن ید میدب لوصحم»و
 -هتشادا رن [تیلباق اب[ دنا هتفرگ

 -دنههک ی اهملیف لثم لقاالهک دز |
 كي هب دننکیم هیهت رصمو ناتسو
 داژاباب وملیف یللملانیب لاویتف

 هداتسرف تیمهااب و كر ز روشکدنچ

 هاخ داهت هک تسا روطچ ؛دن وش

 -دوخ یا رب طقف «میتس هربث نامدوخ

 لوصحم» < وندیدو میظع رثا»نام

 و 4 ریظن یسب یندشن شومارف
 < نا رب | یامنیس راکهاش نی رتک رزبو

 ایآراثآ نیا ؛میدوآیم دوجوبار

 ریظنس یراوب ددارچ نیمه رد طقف

 نیاژا جراخ رود تسا راکهاعو

 كثت بیس شهاتسرف ورودم طیحم
 ؟تسا یلار-رو

 هک ی ئاپملیف هزاب رو هثییهام

 هر هنامروشک راژابب ام نازاسملیف
 مياهدادهارا یقاهیرظن دن | هتشاد

 و یلک دوطب هک درک وصت دیابت
 -ات یتشآ تموصغ نامه یکشیمه

 شیوخدوشک رد امئیس رثهاب ریذپ

 تدام-و یتقوشوخ لامک .می | هتسب
 ملیف كي میئاوتب یژور هک تسام

 كرزب» یدنلب رستیاهناب اد ینهی

 . میک یفر۰ «ریظنیبو یندید و

 هک تشاد میهاوخ ادراختفا لابک

 یامنیسش زر اب رث | نیتسخن یف رءهرد

 مدقشیپ دوخ روشک _مدرمهب نا ربا

 لابقتساب ارشیوخناطوهو میشاب

 نونک ات + افساتمیلو میلان ترعد

 هیهر ام لدرد ناتچمه وزرآ نیا
 هدن امیاج رب ناج همین و هتفخ نافا ۰

 تسا

 اهاب اررخا هک یملیف دنچرد

 دلیسیور

 !تسا هقح یلیخ هن افساتمهک نرولایف وس

 .دیددیهاوخ یو زا ار«هناخ دور رتخد»ملیفهدنی آ رد

 ی

 ۱۳۳۵ یدمهدزن اشهبنشکی - ۹۵ هرامش - موس لاس
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 ۳ نا

 شیر ترور : رییدرس نابساک ب :ربدمو زایتها هدن راد

 ی تا هدش هضرع
 نراش مد 3
 رپ رث نوسحم ۱ ۰ یدک هبپ
 او ,ووریم راشب هنکمم

 ۲ رگ راک > ینهب مای
 7 رو ژوئن وم» م داد ربهلیف
 ز تا ودا و تالآ یتحد
 سا م.هدننک هیپآ> الاح تغاد
 ررآیم دوجرب هد ِِ
 ارب هک ین و هدننک هیچ را 7 انک هیهت  كي لس
 شرف ناد رک راک یملیف هیهن
 اثم یناتساهدیاپ تا رک _رظارد
 لربراسبا رکف هکیماگنهاب و هشاب نیو سرتسدرو نال دن راس نیا + ناک دن زاسنی |اب
 | رب بسانم ین ار ساتم ین اتساد یودزا ملرف
 ناتساد دو خرد ]دمی هدن رو[ مو ب دن زعازجا یتسیاب یمدش | هب
 هک یتفو ۰ دی امن ادیب و دزب زک رب
 یتسیادب هدنک هیهن> دمآ مها رف ملیف كي هبوت یا رب یلص, مزاول همه
 رراو هیهتخرچ هبارداشف نیتسغت
 راک تراظنماقم رددوخو درو
 شیوخ تیلوئسم دودحرد و دنیشنپ
 تلاخد یدام رومارد هکیلاجن ]ات
 . وراذگ واجب مدقتسا یرو رطیو
 یلصاهدن ژاسژ| رظنف رصهدننک هیهت
 تلرشب نحدد ملیف كي دجومو
 یلامئیس لوصحم كي هیهت نایرج
 هیامنیرثگ دزب وادامتعاو هیکت هطقن گی« هیوترظان كينانچ مهیتسیاب
 دوخ ءازجا هب كمک و راک تفرشیپ
 هدننک هیهكبام دوذک رد یل ودشا؛

 دن اوت یمناهگ اد «رثا هیهت نیحرد دشاب یمملیف هدنر و۲ دوجوب دوخ هک

 دیلف نانک راک ید ر-اد )و تم 9 2۹۳4 منا ی رتک روب
 هیون دشاب ملیف هدن زاسیلصا لماوع

 آ شب وخ نپظوب زونام ناک دننک
 )اصآ اون رباس اب ماگمهكر زب هبفصت نسیاات دداتسپ درا ودپ اب هک روط

 هوا امررذگ یاب تیم
 رس رب ناکابک ددرگن هاجی | ی ها کت دیماو بوق ملبف ی یامنیس رثههنحص

 1 ۴۳۳۶ ۷ تبسل دو-* یفنم هی رظن ۳
 وب میهاوخ یقاب نارب اد یزاس دف

« 
 نا

 ور اناسکد

ٍُِِ 

 و

۳ 

 ۳ ی

 او ی

 ملت ۱۱ هدامشکت - موم هقبط لعل ژاساپ یرهچونم نابایخ : هرادا لحم 4 #۷

 4 ی ید ؛نفلت زورما یزاسروارگ زا :اهروارگ - ۳۷۷۲۰ نفلت اهیندناوخ پاچ 8

 ۱ نا ات نابایخ نارهت - دل ربمت وآ یتاعوبطم هاگنب هدهمب اهناتسرهشرد امنیس هراتس هلجم عیزوت ٩
 - 2 صرع یه مر عص# 1

 و ۳۹



 2 !دید رگ شتآ همعط مه (ژورن وم) یامنیس : 3 ۳ 7 ۱ ۰ 4 9۷9 و ی ی جو جبر یاد دی دعا 8 ٩ ۱ ٩ اخه دی
 : ادنلاس ینآ وریشد دید اینا لول تهاسهرس 4آ یبیجق یزوس شاآ 2
 خوو و و و و و ۱ تشاسنوگنرس بد
 همانا عالطا "۷ ی

 خب راترد هک < دنا مو ۳ یاءهده ینح دشبم هدینشد رم نیب

 ابیراج لاس هامررپم مزاهچ روت
 ددو دب درک حاتنا۱ «نابدنب» 1

 عخنب اب نددمو للجمیاهامنیس لیور
 هبنش هود روظ دادن دم.

 یناهکانقیرح كي داچد ض
 یداوبد داهچ كي ری 5 ص و
 + لب د تف رک رارت
 زیچ امشیس یولج باپسآ تمالعو
 دنامت یقاب نآ زا یا

 امنیت یذوس شتآ نانیرچ
 لفاحم هیلک رو تهرسب «ژوز نلومو
 مدرم فدات تعایو دیچیپ نا رپت

 هکیئاسک هصاخ نارهت یودااتیم
 بلاج ویعامتجاداث 7 یاشابت هتنیغ

 نیا لماک نایرج .دیدرک دیدوب
 نیربژ دوطس درد ار یزوسسآآ

 شیوخ زی زء ناکدنن |وخ عالطاب

 :متاسرم
 قب اطمهامب دمتفه هبنشجنب زور

 تعاساا#ژ ورنا وم» یاملیسلومعم
 «داتیک یناج» دوخ ملیف حبس هد
 تعاس دودح رد دادیم شیابن ار

 نایاب زاسب۰ رهظزا دعب مین وكي
 نایچاشامت جورخ و ملیف لواسناس
 «داتیک یناجو ملیف هکنبا لصایور

 سناع كي هوب مدرم هچو دروم
 شی امت | دملیف رهظ ) دعب ۷ تعاسژا زی

 یطیلب دنچ هکشیا ژا دمپ هلدادهم
 نلاس دراو یاهدع و دش هتخو را

 یکتخوس یوب نایک ان دندیدرک
 یلوطو دیسدماشمب بوچو هچداپ
 نلاسیوس رهزا شن آ هک دیشکن
 طبلب .دومن ندیشک هنابرب عدرش
 عالطاب | ر ای رچ تب روذب امنسشو رف
 لیبءهوتاودین اسریناش شتآ هدادا
 ریفص تعرسب یلاشن نشآ یامه

 ناربش داضرهاش نابایخ نایوک
 یامنیص هب اد دوخو دن هومیب)
 تدم نیهرددن دین اسر« زود نا و7

 ودرک اد دوخ راک شن ۷

 زیا املیس نکلابو ورهارب یتح

 یناش شآ نیدومام .دود تبارس
 هدرب امتیسلغادباد بآ یاه هلول

 و بیج# شاآ ندرک شوساخبو
 ژا تعاسمین دودحره هک یبیرغ
 هوسب هتساخرب امئیص فارطا
 ششوک و یمس دوجواب .دنتخادرب
 نوچ اذهسم یناهن شتآ نیرومام
 رد ابثرم شئآ ترارح و تعرس

 فقع یدوزب دوب شیازفا لاح
 نلاحو تخیدررف نلاس یناو ریش
 رد دبدرک خرس شآ «سچرایکب

 هكیانبم نلاس یقرش لامش تمسف
 هک د داد هوج و یمم لب وژاک رابن |

 دیس ربموسن ادب شن آی اههلمش رک |

 وق وب یکانتشح و و بیوم داجفن |
 نآ ل زاد تارامع هپلک وتسوریم
 ۰ تخاسیم ناسکی كاخابار دودح
 یناش شتآ نبدومام هناتفیشوخ

 دن دیناسرلعبن ادب اد دوخ تهرسب

 لب وژاکد ایت هب شتآتیارس زا و

 هکیماگنه دندرک ثعن ام و یرپک ولج
 دوبن هطاحا اد امتبس نلاس شتآ

 نانک راک و نیدومام زا یاهدعووب
 دابژ تامحژابو هتفو لغخادب امتیس

 ءرجنپژا |» ملیقیوتحمیاهق ودنس
 رکیدترامع لخادب تاراب [قاطا

 ژا امنیص تادابآ و دنتخاس لقتتم

 شتآ و تفاسب تاجن قیرح رطخ
 ایب رقت. ددواین دراو نآب یاهمدص
 نکلاب هک تشذکیم رپظ)اتعاس+م
 عقوم نیهددد تخب و نیلاب اثیس
 یداسبز دادقی قیرسح تعرس زا

 تعاسودز| دمی م رخالاب و دش هتساک

 شتآ نازورف یاه هلمش میراسو

 هتیقدلهچ و -تعاسو تسشن ورف

 فا رطا وامنیسیظیلغ دود هک دوب
 للجم نلاس زاد تفرک ارف ارن[
 زجب ژودنلوم یاتیس یناغابتو
 داود زایچو هراس نهآ دادقم
 هزاب رو ! دنابن یقاب یزبچ یهوبع

 نوک انوگ یاه تبسم قیرح هلم

 فرطزا ادامنبم هک دنتشاد هدیقع

 دن !هدژز شن ۲ یجداخ كرحم ۵
 اس رید ناوخا یافآ ن کی

 دیادهدوب بید ۳

 طقف یذوس شن نیا تله هک
 دشابیم یدونوم ورتکلا هطساوب
 هنووب هتشاذگ راک هدرب تشب هک
 اتیسدرب هب نرب ؛یلاصتا تطبو

 قیرح و شتآو هدون تبارس
 چیهیقرط ذا ,تسا هداتفا قافتا

 هدرب اید زن یداخ هک تسی هیعب

 بیچهیزوس شن نيا ددربن امتیس
 یامتبس. تسا هتشاد یمیسكان رطخ و

 قرشهبس تک رشدرا «ژودنا ومد

 تساهدوب هسیب نام وت نوبلیم كي خابعب
 ناساتشراک یزوسشت آ نیاذا بو
 مضو زا یدید زاب تکر ش هدمع
 لسب قیرح یاغطا زا دس امنیس
 |رءهدراو ثداسخ نازیم و دندروآ

 دن ووبب ,قیتت

 ین هک ان ی وسشت [ توج رپب
 فسات تعاپ «ژورنل وم» یامایس
 نآ رهن تسووامتیس و و زاهتبس مد رمدپ هد

 تفمضرع دو یتحو هیدرک مفاد
 نینچ نافتا زا یکمه یهانوک
 دهم یاههمان و نفلئاب ینابرج

 عالطاناوخا یاقأب ارووخ فصات

 دندون یدردمه راهضاو دن داد
 یاهانیس زا یکی ژ وزنلوم یانیس
 بوصع ام تختیاپ بلاچو مهم

 وا شیوخ مهسب زبن ام دیدرکیم
 فسادتم دابس هنداح نیا قافتا

 و ششوک اب میداودیما و میتسه
 ۶ ریدمناوخا ناباقآ زا هک یراکعتشپ
 غارسرکذلاقوف یامنیس بحاصو
 نلاسدوت ءهعو قبط دنن ! وب می داع
 هام آ هدیعمشیز رب اد امنبس نلاس

 . دیابت

 + اب دا در

بمب بم ممد جم و
 

 .  (نوگیم كیرب هنامیمص شیوخ یسیسم ناگ دننارخ مومسب اد ۱4۵۷ دیدج لاسزافآ
 - ۲ هعفص



 درک تنارق 7
 

 هتشوندوخ همان دد رواهنزی 7

 رث او دوشسمهتخاس کترو

 :َ هو ک 5
 ات ددرت وریور لاقتساو

 دوب دهاوخ نغور یوت

 ۰۰ دودح زد نیوعدم

 یتادیمرته رثکا و دندوب رفت

 نوتکات رلیاو مایلی» یاملت رد
 دت [هیدرگ راکساهزیاج دشاب ققوم
 دید نایم نآ رد

 هک

 نیا هدنهد لیکش بیک

 مسارم
۳ ۳ 

 «نیودلک لوماسزادوب ترابع

 « هیولخو دیو ید ؛یی ویو

 ؛ستویتسا جروج :نوسداگر یرک "

 نیلکنارف یندیسو تک رپ زاواچ
 لوماسشیادت نایاپ زا دم

 دیدرک رهاظ نس یورب نیونلک
 تندیزرپ فرطزا هکاد یت)رکلج

 کیرمآ روپچ ید دواپن زی[

 ای دوبهدش لصاورلیاو مالیو یارب

 نیا تفرشیپ بجومهک دوخ

 «.تساهدوس ین اب اش

۳ِ«ِ# ۳ 

 تسنیم

 تادوصت رد دناهدیدرگ ناپجرد

 هدرک ذوفن فلتخم مدرم هحورو "

 كي و ءرقن هاچ ۵ ییم

 اکگم رتع

 هدوش ءاضما (رلیاو یاپلیف رد

 وب دوب دأای مسرب دوب رب و ماش ٍر ۳

 النمه ژرحار رحنیح 1
 کت | زا دم مه

 هجوتع تشاذگ تصسدرو .تسد یت دع

 را ییرصتیدب و هوتن «هت هک ع

 صیپ یدنچ ال دنامم فع هلقاق

 همه دنناص زین وا هک درک

 یأرب یلقتسم وبهوتسا کی ناک

 روت رع ودر نور ین «یلث وی رلدسرولدو نوراک

 دنهدیم لیکعت

 لوئسمتاماقمو رما نی رظان

 یا
 دریفبمتروصسب رای رد ملیق

 کروگی رگ .رلیاو مایلی و هبهزیاج یاطعا ماتعنه
 ع ۳

 دوشیم هدید سکع رد زین

 یاعههماترب ءارح|-و ملبف هیت

 .درکهاوخسیسات ینوی زی ولت
 نیتخن و یتاپک نیا مان

 عورشنآ هیهت یدوز هک یلوصحم

 یکیدزن هدنیآ دد دیدرگ دهاوخ

 دشده| وخ مالع

 یاهمایفوروک اک حروج
 اکیزوم

 یاتمهیب هخات دوکاک حررج

 یکدزب دات[ نونک ات هک انیضیرات

 هه نام نآ ردو هدروآ درب
 ویدمک :مادد :یدژارت ملیق عوت
 رابنیل وا یاریدوشی هدید یلانج

 ۳ ی ۳۳
 ..ونآ شیب #6

 -راک نیرتهب یاهدیدناک
 ۱ باد
 -ری|دنی زکسا» هر ِ ر
 ۴دد هک یناهیلیقتا «دیاکزروتک
 هدامآ ربماتیسو ترا « هیوژ هام

 نادرک راک شع دن |هدیدرک شیابن
 هک) نیجنا نیا ءزیاج یارب ار
 نان ادرک راک هیلک رنآ ءاضعا

 وضعطرظو دنهدیم لیکشت دوویلاه

 (دشابیمملیف كي نتخاس نآ رد ندخ

 .تسا هدوبن دیدناک

 -وشوجزا دنت رابعنت شش نیا
 هاگتسیا > ملیف یارب ناکولآ

 هعارسپ نوتسوه ناج « «سوب وتا

 وتسود ارعالاب نآ رفن
 موج 2۸
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 نیکو «نمو هاش» كناژرتلاو
 «حلص وتنج» رودب و

 - یه هزناج یی :داح سد تلاو
 ! درب ی ۰ هو

 فور هزیاج یتسبد تلاو

 نیا زرصویدورب نیرکسا و اک ز نی رکس

 رابشیم تاراعتفا رب مه ار

 ا.دوزم دوح

 هاضعاو دوشیم هداد ناکدننک هیپت ۳ 5 ۱

 نصناطسوت هزیاجنی

 | نی
 ابنیسناک دننک هیهت طقف نان ا درک راک

 دتشابیم

 قفومنوتک ات هکیصاعشا زا

 دناهدیدرک هزیاج نیا تفایردپ

 هب یلول «یکسال .لیسج ناوتیم

 لییسو كوت از .ف لیداد ؛ ريام

 درب مات او لیمود . ی

 نادرگ راک یناک زمیج

 ! هوشیم
 درک مالعا تن وماراپ هناخراک

 سس تییرته ینکاک زییج هک
 هانوک )در ملیف داب نیست یار

 دون دهاوخ ینادرکر اع اد« منپجب

 مارک اد ملیف نیا ناتساد
 + هتشول فورمم هدست نیر

 قافتاب شیپ یدنچ هک س لی ز جن
 ۱ ؟نانسه رک ر ملیف هل ناج سا
 رتیسد دداود)

 صت جو ؛ دومن هیپت ار
 دعا

 زا ایراد ربملیف
 یتبسذا هکیروطب

 اک كن الزتی رف
 یه لو

 محصت دشا

 ل>محات

 "دویلاهقورممنادرعر
 لوفشم



 رملیق . هیهت و درک ده
 هک درک ده وخ

 یمتم
 ریز دشاب

 رات میاق و ءرزاب

 هدوش

 لماک ظاحل رهژ| و

 یقابداریا یاج هنوک

 یناکیرمآ ...۵ا رآآ د رم

 ما رآ

ِ 
 هاب ودنونت ات هک امتبس شزر) ابو

 هدروآ تسدب ار راکمب هزیاچ

 رتپاروا صاخشا زا یلبخو تسا

 درادرظن رد دننادیم درونناچ زا

 < ءادآ یلاکیرمآ > ماب یلی

 دزاسب
 لبف ماتقا یارب «ميتنابویانیسود هک ی هوکشاب مسارم رد

 یکی رماروپتمناکشیپ رنه رثکا ««نومتسوگ | هناخووهق» بوکسامنیس
 دن ووب هدوش تکرش ینویاژو

 یناوا» دوویلاه رد ام راکت ریخ طسوت هک قوق جم رد
 شرسه افتاب «دروقنلکو تسا هد هداتسرق ام یا رب «سایاباب

 ورا ودنه) وعیم هک ماکشهشرهوشناقتاب «یدنی دول» و« رک دابدوتیلا»
 ههدیم ناشت دنوش«جیتابوللجم یامتیس

1 
۰ 
4 
1 
۹ 
ً 
۹ 
4 
1 
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 ناسا رابتخا یب ملیق نیا مات

 -ناجراعهاش «ماد]درمد دا زر

 زایتخا یب رینو دزادنایم دروف

 ایآ هک درد ایم دوجوبار رکف نیا

 هیابناب جیوویکنام ل فزوج ملیف

 ؟هتای دوب ههاوخ
 راظتت| دیاب تروص ره رد

 منومتسوکا «اغهوهت
 1 تس) هدشهیبتدوویلاه زد اریخا هکت سا یک زب یاهملیفهلسج)ا زونه |دقن .دید ار هجیتت و دیئک
 ج موج وجه ج و جو جو جی ج و جعجوج وجه جمجمه وه عسو شقن یسک هچ هک تست موطعم

 ؟ دوشیم هیهت كيزوم مایف كي نتم یارب هنوگچ  دهاوخ یزاب اد مادآ ینکیرمآ
 يم هیهل < بی زا دام مه جیوویکتام ایآو درک

 دهاوخ نیو نایج غارس دروف
 «تفر

 هتکن نیا یل و دنادیم هک

 رهمازآ یئاکی رعآ هک تسا ملم

 -دولک وار واتسود شقن دشاب هک

 نیاو درک دهاوخ هاقیا «نیفدد

 هک تسا یا شیپ رثه اهنت صعش
 باعتا ملیف نیا یارب نوشکات
 ... هدیدرگ

 ریدچ یاهملیف

 «انانز ءآ :نادرم ۰

 یکن رو پوکص اشیس ملیف بیج ۶

 -یلانان هک .دهابیمسکو ف هناخ
 تاورکر اکو هیهت ارذآ سا

 دنت رابعملیف نی |نانکی اب ۰ ۰۰

 ءاوریاق جت 4 نم

 هیهتنح زدار رتسکر ا ریهر «یول یلول» قوف ریوصت رد

 هیهت تسدود لاسکب زا شم هک «كيدیبوم» ملیف كیزوم طبخو

 اهگنهآ هدن زاس « نت نبتسا بیلبفو داراتک رد دینکیم هدهاشمتساهدوب

 كیءرامش دینکیم هدهاشمملیف زداک ریژرد هک یددع . تسا هتفرگ رارق

 یاهکنهآ میظتتهب رتسکر ا هک تسا «كیدیبوم» ملیفژا سناکس

 رهیارب اهلین ك.زوم هوشیم هظحالم هچنانچ دشاب یم لونشم نآ
 هزامشست کس زین اجنیارد هد رک یم طبضوهیهت هناک اد و وطب سناعس

 ناشن هدرب یوداد «كب یروگب رک  بایهآ ناتیباک هک م لیف ۹:۸

 ریهزو رتسک زر | تشیه * یاهاش یشرمم ردنتم ثكيزوم طبخ یارب دهدیم

 ۳ ام و 7 رخ اد را رقن

 مزاع یرو رب رک داب ی
 یژاب لوتشمات دشده

 « هرب جا
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 هد

 نماند یه دوب 7 7 7
 نیم هک میدش یب هجاو 1 دخ .نالتخ اب

 هقش )هی شکلد و یمیطخ زی رب

 یمرابهظ| ام ریضم هک دولعب

 رارق فالخ رب شکلد مناخ تشاد

 واپچزایتما دوادیبیطخ اب هکیداد

 قلعتم نآ دامش| < اد دوخ تتهآ
 را رص هد قلسب ءدوب ییصخ هب

 هثمامس یتکلس میاد هجو ناموت

 ر اهلوب مات و
 .توجنیدب دنا هدومن ربا رس دوخ

 هدوبن یرتسکه ادب یتیاکش یبیطخ

 ناک دنا وخ طب لیرد آن تع هک

 ماللاو

 نارهت ناتسدادیاق  بانج

 تورم ووب رقاب تمصعمتاخ

 نکاس ویدار ءدناوخ شکل» هب

 هاگتسیا یولهب نابایخ شیرج

 هدادرا رق نبط یصخشل زام «اشناپح

 .تشوف ور هک یئابک لاعب ژوماب هدقمنم

 یاص تینص تسب هّنض نآ

 _ماتیدبارج ووب دا زود هک اد فاجنیا

 .تساءدش پاچو هدناوخ باجتیا

/ 

 تاصیا هزاجا و عالطا نودسب 0

۱ 
1 

 تراپم سس زبت

 و یو هود و ی ی ی هر 7 یی ۳ ۳ ی 0 ۳+ ی ی ی ی ی ی

 بتا سی و واقک | وروب زم یناپسک هب
 زین ارنآ هجو نوقاما رک هحفصرد
 بچ وسب هک تساهدرکتفایرد اصعش

 ووخم میدقت تسوبی «ک ی اهمات

 تتارم یسناربک لاکیژوم ریدمو

 .زیناد اه .فیئصت یماسا و یهاوک ار
 ا لس نوج تسا هتشاد مالعا

 و یرادربهالک مون گی شکلد
 اف هعایم ریق لام زا هدافتساو

 هو ربمات بیقعت یاشاقت هلیسونیدب
 مول تدوص دو و مراد ار

 « تاجنا مات هک اد تاحفص

 رک هیق نآ یود مع هدن زاس
 ! زا زی و درک مهاوخ میهقت
 ۸ هجوتم هک یررضو نایز
 میدقت یرکب» تیاکش هد

 مب هاب .درک مهاوخ نوقح



 لرتتک هک یرصاتع نايم رو

 ناکمونامز

 دن
 تساژاث وم ام اهن

 زیمهم ماقم ملیق
 یمقاو یک دن ززو و

 ٌزارحا
 موادمزوط نام«

 دراد نآ بقعب نآ رد نا وتست
۶ 

 یوچب
 ۱ 2 تا
 2ا اي تشک ای

 هداسرایسب امشیس زدزاک
 دز ولج نآ

 ۶۱ ماحت

 مح دد اد ناز هوالعب . تسا

 سکع رب ای و داد(شک ناوتیمع

 درک « هد رشق
 -وک زا یتمسق میت زب یلاثم

 دشاب نینچ تسا نکنم ملیف تی

 تسا

 - تساندزكنز لوقتم

 اد یتونگ و دوشیم رداک لخاد

 درادیم رب
 یلاخ یاهرداک «تیاهب هچ رثاب

 ۲ شوخ نادنچ ملف دد

 دداد لوانالب تسا نکمع روتت وم

 هتحصزاالماک درم هک دریب یعقوم
 یاهطقن هب 1

 هلصاقال, هک
 رث ]دعب و هدشز جراخ

 دناسچب مود هتحص زا

 دوشیم رداک لخاددومتسو

 تلاح نیا رد هک دینکیم هلظحالبم

 الماک« دئاز نویسک آ قذح» هدعاق

 زین نامز مرجال و هدع تاعا رم

 یسک رگا ۰ تسا هدیدرگ هورخف
 موادتتروصتیا رد هک دنک شا رتعا

 رادیدب شهج و هتفر تا زا تکرج

 هدرک شیوح هب رجت مدعناهرب دوخیم

 اهنت ام« تاحتبا رو هچ تا

 و هدروآ دوجوب هتیلا رزا یمهوت

 .مینکیم دیک ات تآ یور

 تدوص رد ناوتیم ؛سکعرپ

 تک زجبو تشاس یداضتم«۱ لیامع

 رت ینالوطرایب ار وا ندز مدق و

 روظنمنیا یارب داد ناشن عقاوزا

 <« ترسنیا» و صاتمیاه !ج:عبحو)

 ۱066عانا )دو ریمداکب فلتعمیاه

 دنب وکیمزین «تاک-سوررک و نآب هک
 ددنیب بواتت داجیا زا تعراع

 عوضومدنچای ود هک یوحنب نسدنچاپ

 (درش هتخیمآ مهپ
 دن اوتبع ژاتت ومیدصتم «والعب

 زورید ًاضرف یصخد زا هک اد ین الپ

 هتشادرپ « لبق لاسکی اپ هکیاپ

 روطب؛هدش هیپت زورما هک ینالپ اب

 ؛ دهد دارل مه لابندپ لصفال

 مدع هجوتم یچاشامت هکن ۲ نددپ

 . دوشب اهل آ یتامز قیاطن

 نامز روت وم : رتهپ ترابس
 وا ۰ دنکیم قلخ ار شدوت ساخ

۱5 ۳ ۷ 

۱ 

 ۹ ساب 9 ینفلوصا ردثحر ۶ تب

 ملیفددناکمو اتامو ۶
 هو تو ۱
 هات

 *دراد دوخ رایتخا رد ار نامز

 ناکمودروم ردهلئبم نسیه

 ماد دد رکا . تسا قداص ملیف

 نآ رهت زا دیها وتتب ترفامسی دابا

 نیا نب یاضنزا دی راچان .دینک

 رد « ملیفرد اما « دب رذگب هطقن ود

 دیوشیم راوس نا رهت رد هیتان كي

 هدایپ سیداب رد و

 دوصت زاغآ رد تسا نکمه

 تسا تاحضا و حیضوت«تحب نی |هک دینک

 زاب ام دوصت نیا هب هجوت نودب

 : میزیوآیملاثم هب لسوت تسد

 تارهت رد هنحصدنج:یتسود زا

 * میرادیم رب ندنل رد هنحص دتح و

 (۱):دوشیم ژان وم رو طتیاامیلیخت سن اکس
 یئیمز ریز هاگتسیا زا ام تسود

 رد ( ۴) - و دی ایم نوریب یلیداکیپ

 تدز مدقب عورش رازهلال نابایخ

 یف امتخ اسهجوتمعق ومنیا رد ودیامث یم
 ابنآ«) هدش تسیل رداک لخاد هک

 هجنامعاس نیا ۰ دنکیم هاگ تقد

 شیتب رب نامتخاس(۴)- ؟دشاب نا وتیم

 !کتیتساک دورب

 هنوت نیرتپب

 1دلاثم نیا شرطاخب هک یتاعدم

 یودنارق ملق میدرک نایب

 ماتب نا رپت رد هک تسا شنای و رپمو

 دشهداد شیامت «نب ریش یابّورد

 الاماک ناک مو نامز اجن [ رد

 ؟دوب ملیف هدن زاسرایتخارد

 رد روبزم رسثا نانامرهق

 تیدباب لیامتم یناضف
 و فرطنباو دن دیزغایم

 نیع ردو دنتفریم فرطن آ

 نیب زن یلماک همادا لاح

 . دوب رارقرب اهن ویسک ۲
 یلیخت ست کس نیمه درومرد

 ناوتیم « میدروآ لاثم هلاب ردهک

 سیلس و داوبه الماک وجنب ارت[

 نویسرپما كيهکیدوطب درکداجیا
 فلسنالب ره هکتیارب لاد ؛یقطنع
 ناکم ردمهو نامز ردمه اددوخ

 دوجوب یچاشامت رد ؛ هدرک بیقعت
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 ام ناهگان هیضق نیا
 و زیگنا ناحیه فشک هبار

  دنکیم م یربهار قلب د

 یمن ژاتنوم یدصتم ایآ

 تابثا یا رب

 و بس
 کت یقارگ و تامنیس

 رد ) یکتسباو نارتکچوک

 ( راد ربملیف و نادر راک زغم

 سناکسدن |هتشادن رگ دکیب
 ؟دنکقلخ یئهزاتو دیدج
 نینچدوج و الاب شیامزآ

 ِ دیامن یم دیئاتار یتاناکعا

 دیهدب هژاجا « نیارب هوالع
 یلداب-جا یاقآباتکزا یتعسقک

 هکد یسیلکنا ملطم نیسینکع

 دور راکب امرظن دیئاترد دناوتیم

 : دسی ونیم « مينکل قت اجتیارد

 هب موسوم تیفب رک مایف رد >

 ناتساد حو۱<۲٩۱ ۰-ترشمهار»

 هک ء نژ نامرهق هک تصا یماکنه

 هدنامو وهتسخ «هدشهدن ار «تاغخز)

 هناخووركي ریزد یغی هکت یور

 ماکتهش . دوریم شوهزا هتسب خی

 درسم نامریقو دنکشیم مک مک خب

 كي زاسپ « عقوسیا دد ؛ ناتساد

 یدددد ادوا ۰ یتالوط یوجتج

 راشب ]یوسب هک خی كرزب هعطق كی

 درم دیاییم تسا رواتش میظع یاه

 سب یکی خیدوانش تاعطق یورزا

 ؛دهدتاجن ادنزهک د رپیمیرکیدزآ

 و محریب داشب ۲ هباپن ۲ هظحلره

 رد تسرد و دن وشیم كيدزن میظع

 رد دهاوخیم كرتخد هک یاهظحل

 دسریموآ هبدرم هدودورف كرمماک

 , دهدیم شناجنو

 نیاب زک رهنس عتاد رداما

 دودوب هدشن یزادرپ هنحص بترت

 ریغ راکنبا هک تسا حضاد الوصا

 . دوب نکسم

 بیت رت نیاب ملیف زا تسقنیا
 یلعیحمیناتسمز كالوک كي ,دشهیهت

 هدن|رهناخزانآ رد كرتخد هک ار

 یفرعم دوب هتشگ نادرک رو هدش
 رد هدنشکش یاپغی هنحص « درکیم

 زا زکید ینمسق رد « یا هناخدور

 ددام| دوب هدشیرادربملیف .دوشک

 یل ابن الپ .تشادن دوج و یداشب آاجن 7

 هبل هب ندیسر لاح دد ادخی هک
 «یرکیدتل ای|رددب دادیمناشن داش, 7

 یداشبآ نآرد هک یتهتاخدوررد

 - 1 هحفص -

 اب 1 نیا 3 ۹ رع افترا امادن دش هیهتدوب

 ۰ او !دیسریم رثم گكي هب طع

 ۳در یاهنا اهنالبنادد هک تس
 هرخالاب ۳ ؛ دوبن مولعم

 ۳ اراک ات داشب
 ررخ هتشادرب مه 4

 ری ووب هدشهداداج سن اکسلخ ادرد و

 ۱ ( بیت رت نیاب
 7 الاب رد هحورشم وویسکا هچرگ

 نان ملیف رد هک یقیرطب
 ,دادنیور تسا هدش هداد

 زادن ومواهنالب نیاعامتجا
 ینویسریهآ اهن | حیحص

 یرطخاب حیه»لث ودكي زا
 یعیبطالهاک ی فع وب «میظع

 ,تسا هدرک قلخ «یقطنمو
 وکراذربملیف نییر ود

 :نامزرصنع

 ماکنهرد «ژاتن ومز| رظنف رص

 نقرط هب ناوتیمزیت یدادربملق
 لرتنک تحتاد«نامز» رصنع یفلتعم

 تکر حد زادنت رابعقرطنیا .تفرک

 کرم الموبحرو هتهآ

 « (0/ع ۸۱/0 ۶/0روادنتتکر ح و
 شخرچهاد ذا هک ی تاریتات : یتعی

 رتعب رسیُ | زیمب * نیب دودرد ملیف

 دنی امتسدب «لومعهزا رت دنک ای

 یارب هک یلاه «دنتتکر حد

 راکب هیلقنطت اسوای مدرمنداد نادب

 ادیجادات هدنخیادص املسم وور

 ؟مآ تک رح» .درگده)ون دنلب
 اعربلثم یلاه هژوس یارب اهنعهن
 عافتداشرپ ابو رضتس] یوکس زر

 2۲ تا بلاجو هاب ق هیفو
 زین یتیبرتو یشزوم7

 یاپملیف رد

 تسارکذ تب مذال »ددادین | زسب ماقم

 ملیت رد زیق <دنت تک ر حچ هک

 ۱ ا هدافتساوروم یقووم۲
 اد یهایکد شر دنناوتیم هقب رطنیاب

 , بم نیدنچدیاشایو ژرارنب دنچ هک

 ۲ ۳دچ تدندد هدیماجن | لوطب
 : دنهد ناثن هدربیور

 الات ها رظت هنهر]
 ااجوت لباقرریقریبتتاب « كيتاما رو

 نأوتیم, نیبود تعرسرد

 ساب . درو]تتیعب یفی رظ

اح ام «هتسه] مک
 دو ]بر تل

 ۰ .دشخخب یم هثحبص هب

 7 یس .مایلیو یاق 7 یکی-رلم
 یلاکیرم7 هدیژ ناراو ربملیف زا

 ۳ تی ریدم یا رب راکسا هدن رب

 ِ دیشدوخ رد یناکمو یفارک

 ۳۰ هحفصرد هیقب .
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 ۱ رم اکیلپ ینلومد یاه
 یه دذا رس دردییو

 هدنخ هشیمه متخانش ار مدوخ

 مدوجودد یبیجفطاشت وروشولل

 ؛ع) هتشادن یجن دومغ و هدوب دوجوم

 دیساذشب رتهب ارم هکنیا یارب

 یکیم > نیمه زا یکی تایحور

 رظن رد اد مياپمليف یاه سوم

 كبو یکن دز ویخوش

 و+تهدخ شت دارو

 یابن رفیلاک لاب وفناشودمیت نان امرهق
 یلو دشیم .بوسحم زین یبونچ
 شت داژ|ه نم دیهاوخب ار شتسار

 ساسمحادوخ رد یتذل لاتوتا و
 كي (ینسیدژایلا) مردام ؛مدرکین
 هخیه مردپ یلو دوب یئاذاتاکنز
 غوردوا تفکیمو تغاداوعد وااب

 هدیدن الصا اد اداتاک و دیوکیم

 (ترب ره ) « نم زا لبق ؛ تسا
 ناهجب مشچ مناددارب (دنومید)و

 نیرتک  زب هک (ترب ره) .دندوشک
 دی ایم باسحب ناملیماف دنژرف
 لاعف دنمراک ودرادلاس +7 نونکا

 وا زادعب . تسا نهآ هارد ةدادا
 دراد زا رقمود هبت رمرد (دن ومید]
 نیالب وهدید ادراهب 6 المف هک

 این رفیلاک رتاثتكيتامارد تاشیامن

 «ددا رب ود نیا زا هتشذک !تسا هدوب

 هلاس مر دا رب نیمو-(ی92) هک

 روا ٩ ۰ ۱ لاس رپماسد منب 23 ندو

 دمبلاسوو .مدش دلوتم «وک کین
 مرهاوخ نیتسعن نمدلوتخید 2
 درک اب ناهج,مشچ (ت+)

 < یروسیم و مزاهوک کیش مند
 مردب هک دوشن شوما رق میر
 است هعرزم تك اجت آدد شو

 یروسم رد یدنچ .تشاد يک
 هک نیاات مدرکیمداک دن شات ۶

 تبیزم 4 یازغاک»هب ۰۶
 کت راک لفش هکر وب اجنیمه* ۳

 رم

 ی رحتمیش هد

 نویدم نم یزوروما تب

 نویساکیلیب یتلوء یاهءایف رکتبم ینسید تلاو
 تسدبآ) موع تالجمزآ یکب یشک روت

 یصاخ ًهتالع و قوذنوچو مددوآ

 و تف رثیب متشاد هقب رظ رته نیاب
 ژالبق .دید رک ییصن یدابزتیقفوم

 یلادتب!تالیصعت یتاهجلوا تكنج

 زا سب یتح و متفرگ ارف اددوخ
 ارنآ ًالاثد مه كنج رود نایاپ
 هبتدم نیا یطدداما .مدادهمادا

 | ۰ یبیلیف دنروآ دوجوب ورکتبم (ینسید تلاور
 )تا ( رسمه یاب راک ادن

 میجوب ممه جمجمه جمجمه محمجمجحم
 رهمتتاد ...دشمدیاب ا».یب وخ هستن

 یشتیوتتیقفوم یارب دیاب یسکر ه
 دوم هک یراک هه

 دخت هتیأاب رتشس «تسا شاهقالع

 تالیصحت یطودنما ولت هب رح ن

 + متخومادوخ هطسوتع

 زا تاعاح

 مرقد طانج بوخام
 نم ال یضاید ریپد ناحتسا زود

 مساوح نم نکیل و درکیم لاونس

 یشاقن یاهولیات و دوب وگیدیاج

 تن راو و هنر یاه روناکی رک و

 تقام هدندیصق ریم منامشچ یولج
 هک یازا یب مراهتیزاک هاو
 دوخ هی ادیتکر وتاکیدک لفش
 دمو ورتشم دالو ج۰ یهام متخاس

 یکدتا مراب وراک هکعاات متشادن

 ودرم ( رتک روبابوا)و دشرتهب
 ۳ یا هتتهنوقحاب دویوبدوتسآ
 هک یدوجواب دوم م|دختسا زاد

 دون تسها لباقو دایز قوقحنیا
 متشاد نق نیا هب هک ی سع هتالع یلو

 مدادندب دو یقمرات تخایمزادا و

 ریدقت هرخدلاب مش<ن تیلاعف زا تسد

 نیه]ژ)یکیزد و درک اد دوخ راک
 نایلبل) !ددوخهک یتزاب نم اهزوز
 اومدع اتش دودتیم یقرعم (زدن و
 ]رم شیوخ مرت و برچ ناب اب وا

 زووتاکی راک زا تسدهک درک یضار

 اهلی و هفشادرم تالحمدد یشک
 و مژاسب وا عرخب ترحنم یعاقن
 هتفاد قم نسب یماتمه شعقانم
 و لیم لامک اب مهم هتلا .دشاب
 و و متفریشت اراضاقت نیا تبقر
 یشاق ءاتوک ملت شش وداته دوم

 مقیاس لاقتعااپ هکم تخاسثرعثم
 1 .دیدرک وریور

 یی نش وا زا ی)هتنههلچ

 ۳ هک موب هتعدگت

 , . ادشتساد مدرک جا یمسا رع

 ات روش نوک هش تعاب وا دهاروعب
 ۰ هحفص رو هقپ

۱ 



 1 + ع
 بس رس ز وعح

 واس

 دی وتیم

 د» «قس
 زد د

 دلوتم

 رهارغژا لانکی ؟یرقتو هیورگ
 رنک دزب (دلب و اهوداب ویل ۳ ور ۱ ۴

 شما تقیقحردهک (نوج) .دشابم

 تسا(دنلب واهود رب دو ود نوج]

 کی مآ رد اددوخ تیل وتط نارود
 هک دنا رذک

 تمب زع ابن رفبلاک «یاگ وتاراسو هب
 دوب استخه اه رشت

 ًةطسوتمو یلادتباتالیصحت و دوش

 تفرگ ارف اجتابه رد ارغیوخ
 رد تالیصحت ناباب زایب (نوج)

 و تخادرپ تحارتساب هناع

 دومن ردب نت زاد لیصحت مایا
 هجوتدروم اهزور زایکب رد هکتیا

 -رفبلاک رتالت تاشی ان هدننک هبچن كي

 روچ نوچودید رک عقزو ای

 رس ثحا یدو

 ۳ کت
۳۹ 

 تسورد۶

 زسب تشاد ینتشاو
 نتخومأب هدنک هی نآ یو

 یلرطو تخادرپ یکشیپ رتع نونف

 یفازگ قوقحاب تسنارتهک دیتکو
 ده رگ مادختسا دوب زم اخ اشابترد

 یکچوک یاهلر؛ (نوج) ادنبارد
 دوبناه رکتل یهابس و زج كشیب هک

 دادمتس) تلم مک مک و دوستاقپا

 ین ادا یق رت یدوزب شیوخ ین رطق
 «نک ین اکدن زاماپ سی ردو تفاپ

 نبه . درک افیا ادتش یه

 (توج)و دومن ا ردوخ راک همانشب ایت

 ترهشو دیدرگ «یوددرب» مزاع
 لدیاقیااب . ددوآ تسدب ییظع

 تیقفوم <ینایسویاچوسپپ لدا
 دین اسرهجرد یاهتنیب اردوخ ةتشدگ

 همانشی امن نی امامت ار!سپ هلصانالب و

 ددویلاه مزاع«یودورپ ددفورمع

 شی رخ بلاجملبف نیل واددو دیدرک

 هدسبع رب یلد< تفارش ناباخو

 ۱۹۳۷ لاسدد ملیف نبا ۰ تفرک

 ملیف دد . دمآ ناپج یاه داذاپپ
 + رب رع >د «یولچدمس نیاذا»

 هعو تربشهب ۱ یناوتیم روطچ

 دوبشم ملبندد یزاپ ابو دورفا

 - سلاو >هب موسوم (ددلیویلی)
 (ی)ارک كنب)اب < یدوطآرپم)

 مسایف. دش ماعو ساخ فو

 - ی ول)اب < سانشات نرکپ نانو

 یقشءد یهامتجا رثآ د (داددزج

 قشع یاه هنافا و

 اد | یاهتحدرب 4

 | ۰ میدش هلوتم 0 فوق

 مینکبم یک دنزژ نآ یاب هکباهریچ

 راعهاش< وهناوب ۲ > ملیفرد (نوج)

 وتابمک دوهشع

 رب ا)د(دولیت ترباد)اپ (دولب
 سیحود رگ یزاب ثكر زب ناشی رنه

 و هجنطهب دا رقو شزرآ یب ملیف ود
 !دناحد مامئاباد «رهوشود نزد

 ۱۹ ی)اباب
 ۰لاحرد(نوج) ْ

 دیدن اک «اکب دوملبف دددوخ یاریک

 دعب لاسهرغ الاب و دوب داکسا ةهزیاج

 هزپاج ود هدن رب و هدمرثه

 داب رب وملیفود دین اوتیم

 هدهاشم نآاربا یاملیس رد <« هتنر

 ۱۹۱ لاخ نا وژ لوا رد دینک

 نباذ دوشک تفعباب < ویک رتورد

 روضت فالغ رب و دوشک ناپجب مشچ

 ( رهن وفنوج) شب وخ رها وخ زا امش

 (اب وبلوا) ۱هشابیم رشت اوج لاسکب

 هدارن اغقافتاپ هک دوب كج وک یلبخ

 تالیصحت یو دمآ کی رعآب شبوغ

 رد وخ تساوغب و[. رزای اب اجت ] روا
 لوفشسمهفالع نیا یود دوش رتک د

 نآ یاسرف تفاط هرود نشخ همآ

 فورعع راکهاشتسعل لد یافیااب

 < نظعوسو هب موسوم( ی اک چپهد رل ])
 تسدپ ادلوا هچرد راکسا هزیاج

 نونک ات دابهس ؛ (نوج) . دررآ

 دددلوا ٌهب رمتحاهدرگ حاودزا

 (ریذوب لس)و(نرهآ ناب ارب) اب
 لاسردو دیدرگ قالطب رجام هک دوب

 جاددزا (تن اب ریلاک ) اب ۴

 وریپم رگبدگیپ اتبل اقافتاو دوس
 وف نوج) دن داد یصاخ تبحم

 تر سم ملیف 1 زا سپ
 رد (پوهباب )اب «اول اذاک ینالوط
 یناپمک ددآربخ | ؛ثن وما داب یل اپک

 لاکیزوم ملیف رفداد ناردارپ
 (اونالر, دام) قافتاب اد «دان رس>

 , تساهدیئاسر مابتاپ

۳۹ 
 تقسیم نیم یی

 نهی

 رو

 هدشذگن یهام دنچ زونه .دیدرک

 عود بطسب شاهقالع هک دوب

 لزنمرد هک دی دونوپ و دل ارگ یدرسب

 (ابویلدا) !دزادرپ یداد هس اغب

 یفارشا سلاجم زا یکی دد دابکی
 بحاصدوخ هک (توامنیزسکام) اپ

 انشآ دوب یگشیپ رثه یالک لپ

 درگ یضاد اریو(سکاع) ودیدرگ

 دوخ درن اد یگشیپ رثه هرود هک
 زا سپ ( ایولد) هذومایپ یو

 طعوست یگشیپ رثه هددد مامئا

 یصضش یناپک دد(تراتساا دولگ)

 اعدایژ تیقفومو دش مادتتسا یو
 ببحتبقن وم نیمهد ددوآ تسدب

 لما ریدح( دا وكج) هک دیدرک

 تسشق دد و

 رتلب واه وداب ریلدا
 وااب تدبلالپ رط هاددارق

 ی ۱ راس
 وز رد ادش۱(اب وبل وا) . دزا
 لوصحم «ن سر (ناتسب ان بش هم یابژرد
 ان وک اف و تسج تک رش٩۱ ۳۵ لاح

 ینام رقم و مابف ددیزاپ اب ودومن هاب : زد ءانبا
 اس هدالب شیاکد>

 سسک یساخ ثپف و رمم (نیا* لودا)

 سرش دا یاههلیف نب رثءهبم .درک
 ی یگان ژ نیا رو زا هند م ترابع
 ِت تز ناگراتس)ارکش»
 ,  هربث هنلآ > «<ینلابا رتخدو

 ملپا هرغالاسب و« كودوا سن رب»
 هک هدوه نیاد یارجام وااچ
 اد ومن اپن مل اهرد یبیج# یادص و رس

 هزباجراب هدنونک ات (ای وبل وا)

 ردتسهن هبت رم تصا هتفرک راکسا
 ه ادنم رثهیزاب هطساوب ۱٩ ؛ لاس
 یتسق اد هک رهدملیف رد شیوخ
 ۱۹۹ لاسدد مددهبت رم و« تسا
 تش) و هند ور رتخ دکپ شن یافب اب
 «زیاجنیا تفاب ردب « ثدا ور مایف رد
 یزاباب (ایوبل وا) دشلئان اهبنارک
 « دام لادوگ یعامتجا ملیق رد
 یادی دیدناک زین سکوف ,لوصحم
 دددا باذجیزاب و دوب هزیاج نیا
 دز اب ژونه «یراک اد-فد ملیق
 راب «-(اب ویل و|).دشابیم نایچاشامت
 بیل رب . تسا هدوسل جاودز)

 -سوک رام )و ( تداهنیر ی
 جاددزا هک (تنلاگ رب )و (ج زووک
 هننرگ تدوص یک ذاتب رک لا ریخا

 لاسرد :دشاچبم (جیددوک) دید رهوش)ارسب كی بحاص یو.تس)

 -دراچب ررنانت (ابویلدا) ۲

 اب هنشرف »یفالج | ملیف دد (نترب

 هومن تک رش (مرب زهلش اد) «؛ناطعیه

 :داو ابد دوخ زا یداپ )یدنم رنهو

 هک «مناخنآ و مانب شدپدچ ملیف
 سا یزابه( دنل ور تربلپک) اب
 ددادو هک زیکن |تفکش لابقتس| ۲
 ام درد و هدش هچاوم رنو

 اب وبل )۱۱۰ تسا هتشار جا هاو

 در هر( اهرم
 ۷۵ دیهاوخ نارپت دد
 ریلس شخدو یگنرو بز ام

 ین انسا)داکهاش یرکیدو ک
 4هاگپ هكب لثم

 یااپیک شد اب تالوصعم زا هک
 هد زیم امشب رتسیل دآ دان وی

 صد مر

 دم هحفص -
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 هد زدن لسصحت 4

 لند لا 4 عبد

 ف

 مو و و چ چ چ چ ۱

 یاهناد رگ راک زا
 ی

 وب دهاوخ نآریا

 2 4+ اب 4۷ ج ب ج اچ اب ب

 اونایسا -یئاکبرمآد یلویناپساملیف نیدنچ هیمدد یناربا نآ وب نا ۷
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 طب و تشادپم رب ای عس ۳ تم ی هم 2 و

 دن اسکل | دو | یک ین اپسا طیحم زد هک

 هو هند یف رعم دنمان یم یلاث

 تقوشوخ ار«واتیمیسصو ی داط

 تاب هژادن ایب هکب زبچ اما
 , د ومل

 ناربا ددواندوب مانمک دش ۳

 تبحاصمژ و ردنچ رد هکتب | لاحو تسا

 لفاحم مامت هک مدش هچوتم وااب نم
 دنسانشیم ادا یل وین اپسا یلامنیس
 یاسپملیف رتشیب دد هتشذگنی زا

 رظن تحت هک یل وبن ایسا-یل کی رمآ
 «ستسیت دآدتبان وب دوهشم یاهنک ره

 هیپت ون دا و ناددارب « تنوم اداپ

 دزا هدرک تک رش هدش

 : مدیسرپ
 + تسا

 لاحب اتدوخندن اسانشیا ربا رچ-
 ٩ یاهدرکت یمادقا

 تالجمزا یکی رولبق لاسکی |
 ناکشیپ رنه ء اب رد یتالاقم نا ربا
 نممساب کی رمآ و این اپسا یامنیسو
 ندناسانش نر ونعب یل و« دوشم پاچ
 نوچ ماهدرکت یمادنالاحب اثمدوخ

 . دشابن یحایتحا مد رکیم رکف

 لاففش | امنو سر اکب تسا لاسهنچ
 ٩ یداد

 ۱۲۱۷۰ مث ادید دودحرد-

 ناتهودرا یعبیزود ؛شپ لا
 ارتیم تک رشهک تفک سب نارهد»

 یناریاملیف نیلوا دهروخيم ملیف
 رو زم تک ردب ادوف , دنک هپبناد

 باخت | ارام یود ره و مپدرک هجا ر#
 ماثب تک رشملیف نپل واردو دلد

 اد یکچ ون لد < یکدن ز نافوط»
 هیوذم .هلصافالب یل و. متشاد

 لثم میلاربا یلامنیم راک ۳۰
 درادمزالتسپ ودنب» اسهراک رب
 دیتم نارتین ادرته هکنیا لس*
 یاقآ هتبلا . دونایرد تسبدم+
 | رتبم تک رشسسو«هک ناشوک رثکد

 تشادن یهانک میرن آرد دوب مث

۱-۰ 

 | ناگشیپ رنه زا یکی اب یحالف هل تمشح تعارف ماگنهب

 ,دیاهنیم تروشم هدنپآ هنحصب عجار وبیذوتسا رد

راک كمك تمس یحالف اهملیف زا یکی رد
 هدهمب | ین اد رگ 

هنحصزا یکی ندرک هیهآ لوفشم و تشاد
 ۰ تسا اه 

 ۵ هحاص ب

 یشتخ «رسنو» مادقاع ون یهو هدوب
 هم

 مدعآ ابو راب دح لاس دنچیراب

 مدوب و هدانیسطیحمژا یندمهچرک و
 تشبذگین تحادارمنآ رکن یلو
 لبصحتب سی داپدهدشیپ لاح دنچزا

 دو یتدمو .متحادرب نآ هلاطتو

 لیصحت سپزای یفا رک وت امنیسهسددم
 امت [ یاهوپدوتساود نمضرد وهد رک

 متخادرب یلادرک داک نتفرگ ارم
 دود نمیقبقح هما اطع و لیصحت یلد

 هک یطنبدب تفرک ث روح دب ردام

 هچرد مدعآ دی وداب شی لاس ۳
 هداد یسلابن اپسا رهش نبا هک مده
 ارب ۰ هوشیم اب ودادوربلاهب لدبم
 دلنامیل کی رمآ روهشم یاهتک رش

 هتپ ات وب + رث دا هنآ ۸۱ا رب تل وم! داب

 بترم « لاسدوییوب « ستسبدآ
 دوو دوخلاس یاهلیف نبرتک دزب
 یاهریدوتسا » دننک یم هبهن اجنآ
 - رثهو ناکدنک هپهت زا ۱ رهشنیا
 رپ قوسارف ۰ یئابلاتبا ناکشیپ
 دوغ تاعولمع متن رک میصت .ثسا
 ۰ منکل ماک اجنیاردار

 «رییگ دهنکساو ملیف رد افافنا
 دننشاد ینارپا هصان كیب حابنحا

 1دلدنبا من ادم یسیلگن ایم نوچد
 هیددروناستما رودم . مد رک یزاب

 هیارب دب دوام یفارک وت املیسسردم
 یتنادرک راک و یراوربلبف هتشرود

 هگنبا و مد قوم دهدرک تک رش
 2و نضرد . ماغد رک مامئار نآهروو

 یچاشامت نا رنع هچاه ملبف بلغا هه
 تک رشنادزگ راک كک نارنعب هچد
 نی سل غ ونکس هتبلا ع وضومنبا همد رک

 دوب ماددم یاهسود
 هزاک یارباددوخ هتنباای1-

 . ۶ یتییم «دامآم لیف ینادرک
 ۲۰ هصنسر» هیفب

 1 تفت



 دد امش سلدنم هک یناجت"] زا

 را دعب « دش دهاوخ كشخ شب 7 دورب هنشچل رک او هرات نناق

 یناج> ملیف یاشامت ضوع ردمورب ژود نل ومیانیس مدرک سوههک یتادم

 یاههن اب زاب هامتیسنیا كند| و كنر یاهبلدنص یور نداد ماو < داتیک

 ور رپ یاه نیشامد دیشکیم هرونت نامسآب هک یهايس دود وصل[

 دش ورب وریناشن شت آ هراد] ادص

 تاللاذتش | تل«, ۱هک تسارارق
 نیاذارما نایرج « یاب

 سوصخب دوشیمن نتفرانیب قفوم یدام عقاوم دد یجداخ یلخاد

 یاشادت رکید؛ دشاب سر تسد زا رودو الپ وترپ یلامنیس لحم ینقو

 یاه وزرآ رياس هرمز رد ریقح یارب یئامنیس نینچ یاه همان رب

 وزود و هقح را زپب هرخالاب هدی ایم رد یناوج داکزور هتفرگ كاخ

 هدز اد یکدنزو راکدبت هتفه یکی نآ ه شب هتفه هبنشسنب زور كلک

 سن اس زا هدافتسا یارب هک مدوب هتشادن رب اد یرخآ هقل زونه و

 فرطب داب تعرسب و هتخادت| یسک ات كي لغاد اد دوخاننیس 6 ات ۲

 یکاح نیریش دننبل هکیلاح رد یسکات لخاد ؛مدرک .تکرح ایم

 یاجدرکید هقیقد دنچات مدرکیم رکفمدوخاب «متشادلرب تباضر زا

 معالخ یکدنز دیق زا تعا-ود تدم کارب شنیشنلد كنه[ و «داتیک

 !درک دهاوت

 ناوگان صیب دصیح نیارد ...

 جدد نلوم «بجع» :تفگ هدشن اد

 اب هکنیا ضوع .... هتفرک شیت
 هاو هک نژاب دجحم اپهلوپ نیا

 املیس«هشاب هتشاد باو نوشت رخ

 تخا یاهنز نیا لیف و نزاسبم

 ودرمدرم یان ووجو ندیم نودن ور

 الاح .. ؛ نرپیم ردب هارد زا

 « یزاس امنیس تبقاعو رفنآ مینیا

 <!نتفایپ منهج شینآ دای نئیپیم ۰۲ ور اه شیتآ نیا دیاپ
 صلخمهراشاب اهنیس یکیدزن دد هکدوب هظعو«لوفدء هدنن ار

 ینامشچاب ارم درکیمرفرغ باریززونه «تلاحرد دهبو درک فقوت

 هارد تعرعبد دراذک دوخ لاحب یاب زارپ یبلقوهدنک ۲ جست زا

 ظیلغ دودو هتفرک شتآ ًادج اهنیس .... هلب .داد همادا اد شدوخ

 « دوبن یاهراچ رگید ؛بوخ دوب هدناشرپ اد هطرحء مات یهایسد

 تنما مدوخدب تغب ««کیلاح رد ندرک اب نآ داب نیا یتدم زا دعب

 .مدش ریذارس ندلاببناربمش نابابخ زا نامارخ نامارخ؛ مداتسرفبم

 نایمرددا اب اد عوضومیلفدو هدروجرب نایاتشآ زا یکییاب «اد رج

 ,اعنیس ملیف شیامن عقوم ینک رکش ار اد دیاب و : تفک مدرزفگ

 دا رد در رد داد دا اد را داد درد اد دا

 ۴ - ۱۰هحفص- ۳ شن سرا

 مور ترتسکاخ و یدوب هدش هلاغزج نالاالاد هنفررکن شت
 راب و

 هلقب ۱ دوب هدرب ذربلا هوک

 ب لافط|دو رو حالطاب هکنی ااب وب
 راویدوردب یلابیز ,رایسب طخاباد عوضوء
 نالف مرف هدهافم اهزآب هکنررط

 یاب ی زا یتحو نیلک ین ء دمو لک حب [نالف دیا هدومرف هده 2
 ۲ ودددتم و شو, كس
 تم تالل وسحمدن روایب فی 4

 درب یاپا اتسمز ینالوطود رس یاهبشدآک داب هک اددوخ
 لایلد« دنشاب یم شیپ ک 13 3

 ک زت یاررب و یفالخا یاهملیفزا هداف
 ۱ دن رو ایمن

 ایا ربو هد رک راطقمه
 حدود ِِ

 هولاس لغادب دوخ هاریه

 یک هقیقد دنچزا دعب مه موصعم لافطا نیا
 ربا تحد یکی داتزا تشذگ مایف عورشزا

 عاران هدر یود بی رفدبیجع لاکشاو نولاس
 مدر-ه نوج یالب و هدرک ی » هب عورش وهدش

 ۱ دن وکیم

 رده بش تشهیا ه.ةه هک امنیس ناقشاع زا یکی

 .دهدیم داپب امنیس یاهنولأس ردار شزب زع

 یا ایصع

 رد دو ریم امت
 و تسا تسخس لافطا ندروآ هست

 ر تقورهدب تب زا درادیمراپظا شدوخ هکی دوطب و

 ۱ دنشاب یم هفیظوماجنا لوغشم تحاران هچ اتود یکیوا یگیاسمه

 نباژا

 هراپ هک یلامنیس یجورخدد یواجارو|شیپ تشدنج اضقزا

 تشاد دوشب نمهجوتم هکنیانودب ۰ مدیددهدیم ناشن ار < ریش وزود

 متفک و متفرک ادشتسدوب هتف رک یلبخ شا هایق ودرکوم رفرغ تا ریز

 1 ین زیمرف یداد هک دوبدب شیلیف « هربخهچ

 رس« دشاب یدروخ رب هچمه كي رظتنم هکنیا لثم ناجک ان وادعب

 "تک و درک زاب زا لدرد

 ؛ندا زیم تحادود مدآ هکم « دمآ رد مردب ۰ دوب دب ملیف شاک

 ۱ درکدارف مدرمنیا تسدزا هشيمن مه امتیس یوت

 شدوخاب یهو نتفگ یلاهزیچباریذ درک عورش هراب ود دعب

 ۱ دیشکیم ناش طخ
 ؟ هدشیچنزب فرح هخ

 یزیچ هک ملیف زا ددوآددورمددب یبجومین هچب كي + هدشیچ-

 ! مدوبیراد هچب لوذشم مومت تعاسودیچیه مدیموفن

 : متفک مدرکیم یراددوخ هدنخ زا تمحزب هکیلاحرد

 ۰ منیبب نک فی رعت شل واز| بوخ-

چ نسم ما اخ كی نم تسدرانک مه هبت رم نی ادب تعب زا «هلب
 ی ددا

 ددمدوخ . دوب هتفرک را رقهلاسهسود مهیکی دو هروخ ریشیکی هچب وداب

 هک مد رکیماعد ملدددو من ابسجیلدنص هشوکب دوب نکسهک یناجن واات

 هروخ ریش نوادش عدرش ملیفیتقو .نداببرد یاب ناوخب اه هچب هنکت

 ۲37 هسچب لثممهءهرتگ درب نو) ۰ دوب هدیب اوخمرظنب شرداملغب یوت

 وآ مدوب هتفر « دوب هدش تحادملایخ هگیدهکنم . درکیم اشاءحور ملیف

 «نآ وی ترب اد > موحرم كانتشح و هفایق یتقو ناپهگ ان دعب ,... ملیف رحب

 یلار-هحونب عورش ودشهراب شل ددنب هدوخ ریشهچب نوادم] هدربیور

 ایضت نیا یلوتشذگ شردامندرک شیب شیپاب هار.هلدا قیاقد درک

 هرخالاب . دشيمر شا رضشوک مدب مد هچب یاه داب رفوتشاد )اردرس

 دین ندرببارهچپ هک دش دنلپاه هچب ردامو دمآ ردمدرم یادصورس

تن ادیمن ادرثگ رزب هچب ودوب هدشورب وریلکشم كي اب الاح
 ..دنک راکچ 

 رب سلجع شلک زا لکداتنا یمبناجب قدو موسس هنابتب شنشچ ادب
 ۲٩ هحفصرد هیقب : تفک



 سس سس سمی
 مادوب هداد هدعو هکی روطت

 بي

 ِد رثه ماحا بيت رتب هتفهدا زا ۰۰۰۰ مسیدرک زاب هلجم رد قوسف
 هکین اتهکوادت رگ زا ارام دن وادخ نمصو هتف ر۴ را رقیما رگ نا دنااوخ ننسب روم مي راودیما ۰۰۰۰ میل امتیه

 یگرمم «دوقم قرصصخم» ار یلاریا

 ناوتع تحت یدیدچهحاص ۰ "سس سي يي سس

 ! درا دهگن طوفحمدومل میهاوخ ادم هحفص نیمه طوت
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 ۱ یزیورپ ورسخ

 یدیع
 حالص هحفص نیاحةتفا یارب

 نارگیدز| رت قحتسمدا |ریذ میو رب یدبعغارسب سک ره زالبق میدی
 ناگشپب رتهز| یدبع .دیسریم ,مظنب
 اد وا) هک تسا یشزدااب و قبال
 تسین مولعم ( میسانشیمن و میداد
 تیلاعت لاسهدراپچ زاسپ تلع هچب
 ترپهثزونه ابنیسو رتات روما رد
 رد هدرواین تسدب اد دوخ کت
 وایدنمرته رکنم سکچیه هکیلاح
 رسا رسرد شات فص و نیااب تسین
 ریظا وهد 9.از اهناپذرح رب روشک
 مدرمپ هحفص نیا دد هکیاهتییرنه نیل وا ميتفرک میصت بس نجس دنسانش یمتاروا مدرم شنافیدرم#
 تعنتیاپرد هشیپ رتهنیادنان هتفکان یا هدشاب یدسبع مينکيم یفرم*

__ 

 رعد رم
 تقابل نتشاد زا هتشذگ ید اریذ
 رد زین یدامتم یاهلاس ؛تیافک و
 زاربا ناریا یامتیسو رنات هنحس
 روطن 7 هن افساتمو هدومن یگنسیاش
 .تساهدشت هچوت واپ دیاشودیاب هک

 دزاو ۱۳۷۲۱ لاس یدک
 و دش ناریا یکشیرثه ناتسرنه
 یک دن زرد مامت لاسهدراهچ زورماات
 هکییاجن ۲ زا دربیمرس یکشیب رته
 رد تشاد امتیسب یطرفم هقالع یو
 سدنپم یاقآ اب ۲ لاس
 ردراب نیتسعن یارب روبتاریا دواد
 هسو ء گی سیسات تپج ناریا
 نیا رد دوم یراکمه یراد ربلیف
 لو تعاد یک اه اد
 تک رشنیاذآ یللعباه دعب هن فسا

 درکانب یرتات یئاهنتهب و دش ادج
 (نیهاخ) مانب نآ یایاقب كنیا هک
 ردراکب سیس , تسقاپ ناربت رد

 یاهلاسو تخادرپ نارمآ یاهرت
 نسیارد اد شیوخ یک هن ز یدامتم
 شینج نامژرد درک یربس قیرط
 روماب نا ریادد یئامنیس ریخا یا
 رد و دیدرک دنمفالع اددجم امتیس
  هاخ) هنیح زا یمداق مایف دنچ
 تسجتک رش( دام هو ) و ( رطایش
 روخیدتم رته تیاهن ردام هو. رد

 یزاب نایچاشامت و دادزورب
 -یمن ارشعان تسرد ها

 رو یدبع دنتف" نٍ
 یدتاهد ردپكي لدرد دو زم ملیف
 هک درک هضرع ۱» یرتک اد5ک ناثچ
 وا نوچ دنرداق رتیک نارکشید
 تسنا و" تلع رب پچ. ودننک شا یافیا
 هر رنهرین امید هکدیامت تاث
 .دشابدن |وتیم یقیال

 ین ونک تعنص هراب رد یدبع
 هدیقعو دسیت نیبشوخ نادنچ امنیس
 نیرت یودپ ابنیس ناریادد دراد

 ز وست تسامزالودن ارذن یمارءهدود ۳ 1 ۳
 سیب ات دوش داجیا
 ودرک فرطرب

 تیلاعف
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 یموب یامتیس نار

 رو یدبع هدنیآ یاه
 و تسا هجوت نایاش رتات و امتیس
 داهن رد هک یدادعتسااب د ودیم ها
 شیوه ترهش دراد دوسجو وا
 قح عامتجا هلیسونیدس و نیمات
 دهدزاب واب اد دنمرنه كي ملسم
 یدمحا هد ولمل جات

 كل اذدعم هتشاد تیلاعفامتیسو رتات
 تساءدشن شییصن یتیفورمنوتک ات

 زا یکی دد شیپ لا دود
 یراتسرب لغشپ تعتیاپ یاهناتسداسیب
 هجوتدروم هک ون یم هفیظو ماجتا
 ای] هک درک لا وئسو|زا هدننک هیهت یتقو دخ عقاد (یاهدنک هیبن)
 اب ینک تکرش یملیفدد یرضاح
 نآ زا .داد تبثم باوج یلاحشوخ
 - جات یکشیرنه یکدتد ماکنه
 تکر هاب و دیدرک ذاغآ كولبلا
 شزرایب یرتمیلیم 6 ملیف كيرد
 مدقءاد نیارد (ناطیخمسلط) ماتب

 در

 یمانمک ل لع زا یکی ناوتیم
 یرتمیلیم ۱. یاهملیف نیمه دیو
 دیوکیمهداب نیا هدشدوخ .تسن اد
 یکی رثهو ابنیسروماب لیاوادد)
 ثكيرد مناديهکنآ یبومدوبن دداو
 یلوطاما (مدرک تک رش كبس ملیف
 هب یتطو یامنیس نالالد هک دیشکن
 دن ورک شتیا هه رکید یاهوب دوتسا
 سصانمات ن ملیف دنچرد هرخالایو
 تسناوت هک یملیف اهنن دوش تکر شب
 مدرمب ار یدمح| یزرچات دودحات
 لد و دوب ناجرم ملیف دناسانشب
 یدحا هچرک .تشاهداادنز مود
 منک صالخ اد.دوخ ضح» یمانمک ژا مدق كب ملیف نیا دد تئاوت
 هک دوطنآ كلاذعم دورب ولجب و
 شقن ماجا هدهعزا دیابو دیاش
 ,دماين رب شی وخ

 -۱۱ هحذص

 یدمح|تولمل (عان ملیقنیموس
 كارتشاب ( دبیم جد هکنید رم )
 واب هک دشاب یم یبصاع و یرفج

 رگ .تسو) هدهمب مو
 «دماين هدرپ یودزونه

 هک دو ریبت لامتحادوجد نیاابیلو
 لباق ترپش ملیف دن | وت
 میطااناریذ دن امن تسک یا هظحالع
 و نارکید یرفمجو یبصاع یزاب
 واددهاوخرارق دوخ عاهشتحن
 لوفخم هشیپ رته نیا رضاح لاح رد
 لباقم لد هک تسا ( نالسداریما رسب) مانیدوخ ملبف نبرخآ یزاب
 تسا ملیقیداپ ویدوتس) لوصحم ملیف نیا .دیامنیم افیا ار شولیا
 ریما) شوررفررپ ملیف هلابند ایوک و

 ریظن رک |ودشاب یم (دادماننالسدا
 یدحا هک دود یم دیما «دهدن بآ هب لک هتسد (اعیلز وفسوب)
 رعارب زور ؛!ناکشیپ رنهنایمرددن اوت
 رگااریذ هدوب یدمحا دوخ رصقم نونکات هتبلا .دنکزاب یئاج دوخ
 نیارد لقعتو قسناب لدا زودذا
 .تچب ۵ شیم دداو قبرط
 تشک ین دانقرگ
 نیا دد وا یف رعماب میرزا ودیمااع
 گدوجوب امتس ,نادنقالع هحفص
 طب و ابیو رتخدیدمحا دن ربب یب
 تو یک ریز ددو ۱ تسا یکمن

 رتخد رها ظب . هتحب ت شب زار ناطیش
 طهخ نع اندوولو هداسو مومعم
 و هراد هنالع دابزرمشب ۱ دنادم
 رسهک دوشء رعاشتسا وخیمالبق یتح

 یماننک

 ظفاحنا وید . تساوخن نینچ تشون
 ظفحژرار رفت رامشاتیب نادا زهد
 وااب رکا هدرکن یادخو دنادیع
 هفدهدیشاب خاوم دیدش و رب ود
 ودر وشن عفا و شرادشین یاههنعط



 زت رباد رودوش -ندوب ناو

 ایتیچرب وزانر|وءد) وت اع-

 ۱۱۵)- سرتأان -

 -توبا وجاتب ز:نآ؛یپ ره یکسال

 زت راد رودوئ

 یکسال(

 سراه_

 - ةرتب سواه

 ۵)-ریحا- ۰

 شن الب :ناکشیپ رته
 زا ماد دودولل- زرتبپ

 (۱۹۱ ۵)-هجیتت یب ۱۹۱ :)-هجیتت راک

 یکسال

 زت ماد دودولت - نمرفمات
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 «ناغ كادز» ملیف شیاباب وب 92۳3 3 #
 هاب را د هلانط ؛ ابیز ةداتس هلی
 مانب ریگن | هنتف کم و ت
 یف رعع نایچاشامتب ( بک 7

 نیرت یسکس رگا (اتن [)
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 درتق نا هل هک نی (ادیجی رب واولانیج) زا یمک تسد
 یلدرکت دواب و بیجع وا یگدیپ
 هدنب ۲ رد تسین دمب چیه تسادوآ
 اد(ادیجب رب ول وا) یاج دن اوتب ریل
 یمنروصت هاگچیه (اتبنآ) .دریگب
 دداذگب یاپ ریز تلوهس ۳ یقرت و ترهش نابدرن یزور درک

 ۳ ی
 زاشی ناسا تاردقم هکییاجن[ زااما .دربدب دارقدووبلاهیکم
 ناکدزا ناپکان تصاهدید یا هیهت هچ ناسنا یارب دادق داک زورو دش دهاوخ هچ ادرف هک دوبل ۳ شیپ ناوتمن تقوچیهو دناشکیم یکدنز بیشن و ژارف دد ادواو ههنکم|ناسن | ندرگب یدنب زیچهمه
 ادرک نتسج یدادریملیق هنحصیورب یزاس لدم

 تسی رد یو ...اهوب راگ نیمزرس زا تسایرگید رتخد (اتبن آ)
 رثه هب ه اما تشاد رثهب شف ۱ تیلوفط نامز زا دشیم بو« طدوتم هداوناخ ی دنزرف ته ۱ زا یکی (اتنآ) .درذگ یمل شاس زارتشیب لاس ۲ و نونک او دراذگ دوجوهصرعپ یاب دلوسی(وملاتو رد ۱۰۳۱, لاسربم ات
 یوزرآ هک دیدرک هجوتم 9 اهرم راک همین |ر شلیصحت هکن آ زا ات تاییدا ٌبلاطم - هب عورش یلادتبا ؟سددمدد,دو# هدنسیون تشاد لب هل یک#
 راشت|,شیوخ زا یرثا تس دهاوقت وهدش بآ رب شق شش ۲

 فک زوودومن شومارف شل هه اسد لقه نیا

 ]ول انیج
 سم[ رد « ناخكا دز هابهک ی

 !شاب بظاوم «ادیجیربو
 ] هداتس هک ریکا ات 1 7

 وب وب +

 رتشی لاس هدرناش (اتبل ۲) تقون رو .دش مادختسا یفکم نوقحاب
 لاسرد .داهن رسرب ادراغتفا جات و دون زارحا اد < دئوس سیم» ناوضیو هک دیشکس یلرط .تشادن

 نز نبا اد راد یمادنآ هچو تفک شیوخ نایفارطاب دادید كيب و دومن ترابژ یسلجمدد اروا (پوه باب ) داب نیل وا درک تمیز تینش] همی تما

 مهاد ( ادیجی رب ولوااثیج) تشادن ربخ(پوه باب) هراچب # تخادنا دهاو-انهرظن زا رو ورن وم نیلپ رم
 4 هینام) دو ینعب علانشان ریثیا لاسروبل وب> یتایمک نالالد طسوت دا (اتین آ) اداد دهاوخ تسکش
 زارحا اد «سروین وب سیم» بل
 -ملیفرد ودیدرک فثکدوب هدوبل
 -هدبع یکچوک یاهشقن «دن و ریم خیرسةرکب ولتساک ولو توب ]درب و «یصالط ٌةیئو هلمج زا یلاه

۵ 
 نیل وا دنتخاس دقشم یواب یداد
 دن درکیم افیا (نی وناج)و (لاکاب ندوا)ا :یلصا یاهشقن هک تشادمات «نین وخ ةچ وک > یل ایک نیا ددشلیف
 روهشم ةهننک هیهت ( سیلاو لام) ملیفنیا ماعتا زاسپ .تغاد هدبع رب ۱)یایچ ردام كي لد (اتی )۰
 نوبزیولندد (نلآ وبتسا) اب هلصاقالپ و دادناشت دوخزا یداپژ یدنمرئه (سثت وا یرجو نیترام نید) اب (تنآ) و درک داذگ و وب اهل ناگشته» دوخ دیدج ملفرد یلرد ۲ ۳
 هکلم» فا هدومن دازگ رب یناشیامن
 هکنچو كرزب ملیف ودددیژاباب اد رک زا رجا۱ دع در ول !دیدج
 اد دوخ یلامایس تیصهش تسشناوت «تیدباسب تشک زاب و «حلص و
 هدیقعو دن|هدمآ رجع وا تسدز| یل اشیسنب ربخم .دهدن اشن نابمل اعب

 اد.دحرد ناربث نآ

 ی قفس (تت) هک دا

  دوخیهرس» دبوگیم (اتین آ) ةداب رد یمان نادرک راک (نبلر مایلید) دون حاودژا یصارم یط یداب و دبدرگ یسیلکنا اسب ده زا یسوتتآ ) ةفيرف هکنیاات دیش جا هدزاب راک نتبلد ورک یزابتشع (دوابند رب" )د(ید رب تاکسا) اب یدنچو دود ادی ینادارف قاشع دوویلاه رد ( اتیئآ) < ادددکب هكيدرب) اداهن [ات دیتسرفب مردام یارپ اراه «ءانزور نیا هک منکیم ششه]وخافطا» تفگ درد وخدم|دآ یلیخ ( انین آ م) .داد یو تسدپ دوب هدششرنهو یلابیزژا دیجتد فیرعت اهنآ ردهک اراه همانژور زا ةتسد دا یشنم زورکی .تسا هتشادن هچوآ دوشم شیاپیف رد یزاب ةطداوب ید زاهک یدافتا 4هب تسن تقوچیه (اتب 1( یدعاب یمنادون لاح رد یشن [هدرک شاهنیس نورد هکیلاح ود دههیع وو وجوص»
 "ةطساوب و دنک یمیلاخ امنیس ةدرب یوواد نبشآ ةروک ضوع رد و دریپمراکب عوجد باب دا یارب »
 وا یاشاست زا هسه نابچاعامت و تسا تدارح ابو مرک هشیمه وایاهملیف هک تسا عوضوء نیمه

 یوناد (زرولاینو-) و (ادیجی رب 1 - واولانیج ) و (و رن وم نیلپ رم)
 اام وردت ۲ )یلادرک راکب دشاهیم یزابمه ( )ساک و) اب (ایتآ) هک درادمان تورم ید رخآ ار (انیج)ملاع یسنج ةكلم دناوتب (اتب) تسین چیهد دوب دهاوخ یمتح ملیف نیا تیقفوم و دندراذک شیان :رمس ناهجدداد «ناغ كادژو وا ااج ملیت اربخا !دداذکیم شیج

 ول هک دآ»یناپک رد



 دوشیم رشتنم سیراپ
 تدعب دوب و« تاب رشت
 | یا رب هک یبلاطم

 ۶ تسیف كردلباق ملطم ریغ

 دداهن ۲ زایدادمت هتعادت یتادنچ

 تاعویطم شورفصوصعم یاههک
 دوخیمن هضرهنا رادب رخب ی, داپرو
 دوشیمهداتسرف صاخش|یارب طقفو
 نامن وب آ رتفد ردار هوخمان البقهک

 بومانیسو ..دنشاب هدرک تبث

 رک ذلاقوف ی امنیس تای رشن سکعرب
 یرتهو نیکتس بلاطم حردا

 یاهسکع داشتن |اب وهدرک یراددوخ
 رازاب ناکراتس هنهرب مین و بلاچ

 هدروآ دوجوب دوخ یارب یبسانم

 اردن ومهنی 3

 «دن وم هنیسو هلجم نی |نی رشان لر ۰
 زا ادتقبس یوک ژاریت ثیحژا
 هدوبد اب ورا یلامتیس تالچم مات

 و دنارذگیم اددوخ ربع ل
 یاهدامش نیرخآ قیاطم

 ۱۱۲۳ ؛تسا هدیسد نارپتب۰

 . تساهتفای راشتنا نآ زا هر

 اب تیریدم تمس یاو «

 دالشیم» زیناد هیرپ

 دار یوهک یود

 ب ددیل اکب رم ۲ هكب
 هکی دو . میاهد

 هدشهتشوت دلجیور
 ما یملبف دد یدوزب «یرانک
 و دش دهاوخ رهاظ ؛وذد

 نیمهب زیپ یوسکع
 تحا هدوب تا۶ةوا بلغا هتلا

 دن وم هنیسودلچ یور
 هدادصاصتخا زین دو وبل اهناک ثبب رته

 سکءپاچب

 دوشیم

 دن وم هنیس هحفص نیم ودرد

 یونارف هرانس كي زا یرب وات

 مانب تداد-ن مه یت رهش نادنچهک
 . دروغیم مشچب وندآ تزوژو

 نسبیاذا یددعتم یاهسکع پاچاب

 و نامسآ یرادقم حردو هشیپ رنه

 ادهحفسكي هلجمنیلوسم نایسیر
 تحاد نآ رشن ذااددوخو هدرک رب

 ن-یاارچ تسین مولعمیلد هدرک
 نی رتمهمردا هداتف|اب شیب باطم
 رارق مدد هخفص ینمی هلجم هحفص

 1 دناهواد
 بلطم «لجم هحفص نیموسرد

 دوویلاهد ناونهتحت تسا یللخ

 عیضوت + تساهدرک ضوعادامیاکیچ |
 زا یسکی «ودوش اکیچاد هکنآ
 شداذگ هک تسایومن |رفناک راتس

 لوفشماجن ۲ ردو هداتفا دووبلاهب

 «دن ومهنیس» .تسااپملیف رد تک رش
 هفایفاب هراتعنب|سکهكي پاچاب
 رانک رد رایکها نامشچو رتأتم
 یاهتسژووب اماب دووبلاه هک یکع

 هدرسک هیت یو زا كرم
 نیادوویلاه هک دبون یم «تسا

 هتسب شوک و مشچو موصم» هراتس
 «یسکسپآ نیب» كي تدوعب ار

 > هدفم ود نیا
 

 ناک دوم

 هدرک تک رش دووبلاه

 ید رب یود و رب یاه همانشب امث زا یکی

 اهن ۲ رک ذ زا ادل دش

 <دن ومهنیسو هحفص
 هنانفاوناونعابیراد هلابتد باطم

 شوم| رفیوئیتئل او فل هو ز رک دن ز

 طسوت هک دروغبم مشجب ۷ ین دشن

 دوهشمناد رک راک «ءرولف ترب ورد

 هدوولاه رد اپندم هک یوسی ارف

 هتشون ؛تسا هنشاد لافتشا ملبف هیهت

 یسامن و یکیدزا تلءب یر دوشم

 اوفا دورداب هک

 هدافتما اب اصتشار روب زم تا رطاخ
 یااههمان نض ردو تادهامم زا

 ددادتسد رد هشپپ رته نبا زا هک
 شوما رف  دروآپم ردرپ رج هتشرب
 جرش و تارطا-خ حرد زا دوشن
 هسکنرا زا سب «ولیتنلاو» یکدنز
 كشیب. ددذکبمید توف زا اهلاس
 ندرسک رپ د. زبچ یرکید تلع
 نب ددهلجمدوصقءو كرزب تاحفص

 هتشذگ مه هحفص

 تا هتشا دم وب

 نیاذا تسا هدوبن
 :مي)ددپمیدعب هحفص, ۱رنایهاگنو
 دتیانجویودن ارف ملیف اجنیا رد
 تبانج»  تساهدشیف رعم «تافاکم
 هک تسیزوهشم نادمد «تافاکمر

 ورو رسا نب ۱ ۶۱ هما زا هدافتسا اب هک
 ۹ / هدش هتخاس < نیا ذدژ

 ق
 سا اند ت

 یلونک يکدن زد ۰ ۱ نرف ردهک
 یا رچام تفیفح رد .ددن وب یمع وقف وب

 نرثب م-هدژو نرقژا باثک یلصا
 ارلئاق لر ۰ تساهدش هدن

 هدهیب  نیسح ترب دد» ایف نیارد

 «نباک ناژ» یورب ءرالع . دراد
 ملیف نیا ددزین «یدال دانب دام و

 . دن داد تک رش

 ۱ یی اى

 و شه یلءهی یدعب تاحفص

 تساطوب رم دوویلاهرابخ اب طقفهن
 راگن رخ طعوت هتقه ره هحفص ودنی |

 یم دووبلاه میقم هک دن ومهنیس

 . ددرکیم لاسرا هدشاب

 یگدن )نی رت ابیذو مانب ملیف ود
 رد«تسابیز یلیخ سورع دوماه
 اله یف رعه مه رس تشب هحفصود

 تالوصحمزا ودرههک ملیف ودني | نیب دد
  تورع» ملیف « دنشامیم هنارف
 تسا هجوت لیاق «تساابیز یلبخ
 . د«ددراب تیژیرب » تک رش اب هک
 : تسا هدشهیهت «نادروج یارلد

 یمدرب در رگید هجا ود اب دعب

 یک دنز حرش نآ رد هک مبرخ

 لسبف هداشز| «اکیسدوءبروتپ وو
 ایا هدامش نیمه ردوهدش زافآ
 بلاطم هک تسا یی دب. تساهدیسر
 یار وب: هبنج .الماک هحفص ودنبا

 ی نا ای یا نا ی

 . تین

 لنز رسپهوالع نیضرد ۰ دراد

 میل مهنهب مجاد « دنمرنه نیا
 درک ين ادرک راک اصخشیو هکبام

 » ثسا هدشهداد یرصتخم حرف

 _ کش رگید بل اطم نایمرد
 «لدداک نت دام تکه طوب رم

 اب « ریب تایلمع»مانب یملیفرد
 نادر

 +۰ دوشیم هدید.«نوسناج



۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ِ 

 ۴ ۹ -ا

 7 رو دننه ۶
 ۶ام ۱ 7

 د تدس دووبلاه 4 تا یلاس ۰

 1 نوسیل ۲ نوج

 3 -آ رهوش یرهوخ و نذ اعقاو ود ِ

 ناب رپم دنده

 خا هیحاصم رد

 هکلب و دشنام مک تفج

 | وخب مها وخیم مدرک دوویلاه
 رب هک موشد و آ داب

 ٌءراب رد هکیئاه
 رساترس هکلب و اکیرمآ و دوویلاه

 فعل افص و حلصز| ریف دوشیم ایتد
 اهن ۲ ن یرکید زیچ یتسود و

 یکی هژورم) هک لواپكید مدیدن

 تحص فالخ

 ردرهوشونز نی

 و ناکدننک هیهت نی رتساتشرس زا
 رامشب دوویلاه ملیف نان ادرک راک

 بوذجم-هفایق شوخ یدرم دوریع
 تافص نیا هچناثچ هتبلا نادراک و

 مدیوکب مناوتیمن دوبن مچ دارد
 امنیص یزیممژا دوب نکم دوطچ
 هسیکت شو زو رما تسایرد یلدنم 4

 یدادرارت رطا- لاح ردكي هال زب

 سک و ف یویدوت-| اب تدیلالیوط
 ینادرک راک و هیهت یارب متسپ ثرق
 ۳ ریغ هتیلا و هتشاداه ملیا
 ایدص رو دص تارایتخا هیقب ۳
 تسدا

 تاک دوشیم هک نوسیل آ نوج
 شوخ-بوجحمرایسب تسا ی
 و تباجن زا تفارظ یا»+ قالخا
 اسب

 ناو رد |عتسا زا ۰ یمابیذقا+
 تصا هدربهر# ی دزدهادخ

 كروب رپ نرمول رد هک نوج
 شایکلاس ٩ ن م رد ههوالوخم

 1 دریبن وا هچنانچد

 نی رتخلتووبدهاوشت ت

 :دادح رش نینچ رد

 هسردءزا هک اهذود زا

 رع هبرواف
 2 هنداع

 رس 9 ز هد کی :هبحاصمب نماد

 1 هج فج هج وب موج مچ مع هج مچ مچ

 لایت یو ویلاه ن اس ریشو>ح

 ۱ 1 و! ۳۹ ۱و

 رو وب یو وج یو يج جج ی نو یچ نو وج هج وج مجد م ۵
 وویلاه رد ام ران ر

 وب مو نو مو صج جج

 2 سدر ۴ خ ردقلاود سو ریهر + مو هو مو هو هم هم وج هو
 مو مچ مج هج هج

 رب مممح

 هیچ و

 راذک او وا هب یرتیب یابا د
 نوج دننکیم

 رهاوخود)
 هناستمدینک ملیف زتسد یهامدنچ

 تفک قدرشوخاب مدیسربادشایل»
 رهوش نز ره

 نوج یاقآ ش

  لاسراپچ ضرعر»
 ۱ تسا هدرک هیهت ملیف
 1 قاومودمدبس رب نوجژا یتق و

 تفک هنابجمتم ؛ ینکیمهچ یراکب
 یراکیب
 تک هو

 نیب دود یولجب

 ملیف هکبتت و متفآ * هچینعب

 میاههچ مره وز تفک

 یعونصمهچ اب ردرد انو,درکت با وم

 تسرد نامل زنم یواج ود هکبا
 متکیم اتش مياهد رک

 لواپ كیو دلاس لئادادد

 یرود نآ این وتین> مساب یعلیف

 او نوج ادلوا شقن هک <؛یتک
 2 واعه دیه ن ریما کج 1دشاباقم

 توو مدرک لاونكبدزا یتفو

 زینت
 رام 0



 رعم ملیفزا یا هنجرح

 دوح یاپمایف هپهت رد دوریلاه
 دریک یمرظن ردار هنکت نیا بلقا

 دهاوخ دازابب هک یرن) ایآ هک

 مبطد هقیلساب هزادنا هچاتداتسرف

 را وناتساداب  ودرادتقب اطممدرم

 رارق هماعدنسب دروم نآ یاهرتکا

 .٩ ریخ اب تفرگ دنع|وخ

 تیففوع هک یملیف هیهت یارب
 نی رتلپس؛دشاب هدش نیضتالبق نآ

 یشدرق رب یاهبانک باعتت| هلیسو
 لابقتما اب مدرمفرط زا هک تسا
 نآ زا یددعتع خن و هدشدربور

 دشاب هدیسر شورقپ

 تیاهت یبدا رثا كي نادنقالع

 ناتامرپق یاشامت درد اد قایتشا

 تساحشا و تصساضا

 زا رب اهدربیود دوخ بوحم ناعر

 ژان وسریدتیبب دنهاوخ یمو دن رادیم

 هلیخمرد باتک «هلاطماب هک یئاه

 هدربیود هدن اهدروآ دوجوب دوخ

 و دسن وشیم رهاظ یلکشهچب امتیع

 هضره اهنآب امتیس هک یناتابرپق
 یاهژانوسرپ اب هزادنا هچات دنکیع

 هد داد تهابش اهن آ یلایخ

 یتح هکنيا هجوت لپاق هتکن
 یکنوکچدناتسادنایرج زا عالطا
 مدرم نابتشا دد « نآ ماجنا

 یددز) هک یلاپلیفیاشاج تبش

 «هتف رداب رب » فو

 یاهناتساد و یبدا كرزب را[

 دداد یللخ « دن وشیم هیبت روهشم
 مياهدیدنونک ات هکیروطب ۰ دزاین

 وک «نایاونیب :لیبق زا یا اهلیف

 نامرف هد -ایلما6 وا مادال- مادرتن
 نییدودیرلچ تأعف د, نآ لاثماو

 درب ودمزالتیقفوماب راب رهو هتفر

 دن |هدش

 یدایزهجوتدوویلاهزبن ًاربخا
 رددنسپ مدرمو شورفرپ یاپاتکی

 ودرادیم زاربا دوخ یاهملیف هیهت

 نیرتهب هکسیا هظعالم لباق هتکن

 اب دورییلاه ريخ. یاهلاس یاپملیف
 هتخاساپ اتک نیمهناتسادزا سابتقا

 زااهنآ شورف هک یبتک . دناهدش

 یاپپاچ و دنکیم رواجت یتیمع دح

 بقل داییم رشن نآ زا یفلتخم

 ای رد 7 و
 تفقخرد ددیامتم دخا (شورفرپ)

 یکدزبب غیلبت بانک یلبت ترهش
 ناتساد زا هدش هتخاس ملیف یارب

 هلپسو نیابو دود یم رامتب نآ
 یگنوگچ و ملی ماتاب درمناهذا

 یتتدد هدرک ادب ینانشآالبق نآ

 تین مدرم دب ۲ یم هدرپ یدد ملیق

 دیدرت یاحا نآ یدب اب یبوغب
 ,دننکببن یلد ود و

 راپ رد یرصتخم ح هراب دم ح
0 2 

 رب بک یودزا هک یب

 و می دادرب یم دن اهدش هیپ شرف

 هک تشادر ود رظن زادیابت مهار نیا
 باتک كي هک دتفایم

 باتک شو رف و یف رعمتعاب مایف

 كي یو دزا یا ف مه یهاک سکعرب

 و دوشیم هتخاس یبدا دوهشم رثا

 هجاوم تسکشاب راظنت | فالخ رب

 ددرکیع

 حرش - یثولنس حور
 - زلداج» فو رعم نابلخ یکدنز

 نیل دا یارب هک دشابیم
 فورعم زاورپ ۱۹۲۷ لاس ددراب

 ماجنا ییدایب كروب وین زا اددوخ

 ینایج ترهش هلیسو نیاب وداد
 ۷ ؟ درک تک

 هدمآ رد یبانک تروصب نابلخ نیا

 تك رب دنیل

 ةيقح تشذتکر س

 زیاوج ندوبدرب هوالع هک تسا

 باتک نیرت شورف ریوزح فلتعم
 رث دا ویوبد وتسا.تعساهدم ] ردزبت اه

 زمیج» تک رشاب تشذگ رس نیازا
 هک تساهدرک هیهت یملیف «تداوفسا

 یگامنیس دان نیرتچب هرمزرد

 < یوم بو

 « هناگیپ كي لثم هن » ملیف زا یاهنحص

 - ۱۸ هحنص -

 اتک نیا ناتساد تسا

 رک هرود رخ د یک دن ز

 یسیلک ۱ - یدنه

 نياذا هک یفو
 ردش ۰

 نوراگ اوآ ادرتخد ناالدتسا
 هراوتسا یو اقهردو دنکیمیژاب

 دهم ی

 کم لبف نیا نتخاس اب تم
 مرتر لحمددنآ یجزاخ یاههنحص
 مدش هبت ناتسک اب ددینعی ناتساد

 ملبق دادعت رب یرگید "ملیف ۰ تسا
 هرورفادوخ فورهمو شو رف رب یاه

 < رجن رک
 دراد

 اسح شق

 تسا

 دراجیر - ایردرد رتک د
 ماب یناهباتک یرس «نوددوک
 تاهدروآ دوجو «...دد رتکدد

 یوجشناد كي یاها رجامنآ ردهک
 و یی رفت هبنج نیض رد هک ط
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 تک رشاب .تسا هدش ناب ددرک یم ی

 ح ف

 نا ربدراچب رو و دو امرونکی و» 7

 دمآهدرب یور 4 رتوصس نجدو
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 دز راد هدهع ]رد
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 «رمارگ یلناتساوطموت فدرمم
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  ۰ مک راک
 اریخاءدرادمان (ترامهوا لو راک )
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 رظنب هراب ود اراهن ]ام «ندو
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 رکهدد طقف هدرکن هجوت اهابنیس
 نادنمراک و تسا ضداوع نتفرک
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 یگند مات - رتدوو ناددارب یناپنک ۱٩۵ لوصحم
 رلاک یتکت
 سابتقا رصامم فورعم هدنیوت < رب رفاندا > باتک یورزا

 تسا یگسپن اب هژدایمو «باه [ناتییاک > لاح حرش یداحو هدیدرک
 . دوب هدونن وضملایقانار یو الت هک

 اردوخ تردق یاهتنم باهآناتیاک شقنرد هاب یروکیرگ
 راکس|هزباجتسا نکمم ملیف نیادد یزاب یارب یتحو دهدیم ناشن
 . درو[ تسدپاد لاسا

 «یلاعقوفامو ملیق ككي تالجم هیلک فرطزا «دیفس هانبن»
 یزبمآ كند یارب تسانکمم دون یدص ًاصوصحمو تسا هدش یقلت
 راکسا هزیاج لاس یزیمآ كنر نیرتهب ناوتمب نآ یعیبطو ریظایم
 . دوش شبیصت

 تدمدوب شیوژرآیاهتتم هک م لیقنیا هیهت یارب نتسوه ناج
 .درو ]دوجوب اددوخراکهاش هرخالاب و دیشک تمحز ماعت لام هس

 یکچوک لد ملبف نیادد فورمم دنمرنه < زلو نرسدوا >
 !دوشیت هدید«نزو ملیقرس| رسرد هکنی|هجوت لاچ هنکت و داد هدپعب
 انارد یامذی

 یدیماان تاعاص

 تب _ )2
 ربط

 ندد رو رآ-جرامكیردرف - تراک وب یرقمه : ناکدیپ رته
 نترام یوید وقت یرح

 رلیا و مایلیو : ناد رک راک و هدننک هیبل
 [ ( نژیداتیو ) تنومزراپ یناپک ۵ < لو

ٍِ 

 -۲۳4جفص

 یاه,لت هیورح ناد رگراکو هدننک هیهت < رب
 اینات دن ز یاپلاس نی رتب « هتراو « مرد

 تک ر حاد و هدز یمانج ملیف هلی هیهتب تسم دابتیا* م هدید یو
 ی دو لا رطق ناهتهرنه ن ۱ نتود

 يیدیاات تاعاس» ملی
 یدام كيردرق» و «تداکو بیرفه» ینی د

 هد رو ]دوج ور تح
 هلسم هتشذگ یاه هراش رد ملیف نی ناحاد

 اسكب ودرغو فو سهدنم رته یژاب ملف نی ۲ ۱ اچ هکن دحه ملطن نآ نوضعزا امتح زی زع ناگدتاوخ
 دهدیرارق دوخ عاعشلاتح:اد

 [ریخااتاید ایم
 کیا تسا رارقو هدون یراهبرخ !د

 . دیاش اهآ
 دوشورپ ود تیققوماب دوریمراظت او دش دهاوخ هدراذگ شات ضرحب < لک لاخ و ملیف "سی «یدیم ات تاعاحو

 ناریا امنیس

 لصحم سنرپ
 و7012

 7)/(لس
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 لک از دنو کی راناج - مادرپ دنومداس تیالب نآناگشیب رته یخ
 پروت دراچید : نادرک راک
 كان رتساپوج : هدنگ هبهت
 ریام نی وهلک و رتم یناپک ۱۹۵ < لو ) وصحس
 یگند ماست - پوکسامیس
 و هدخ سابتقا «كريمور دنوکیز> دوهشم یاریا یددژا

 دشابم یا هفاک عدقتماب یروپشم ین رب قشع یواح

 طسوت هک تسا ینورمم یاپملیق هلبجزا < لصحم سنرپ و
 . تساهدش هیهت «ریام «نیودلک و رتع» مظسم یناپک

 ناوخ هزاوآ سنرپ لد ینعی مایف لدا لد دوب دارق ادا
 یتحو هدش ءافب!«ریبکی ودراک >ملبق هشیپ رته «ازیالویرامد طسوت
 :فالتخا رثارب ادج یلودوب هدش طبخ الق زین ملیف ژاوآ یاهتسق
 یناپک هجیتترد و دزژاب رس ملبق نیا دد تک رشذا < |زتالویرام و
 ژاوآ و دونباختا یو یاجار ییگت هشی رته «مادرب دن ومداد

 هدول طط < مادرپ دنومداو طسوت ملیفردزبناد«|زنالوپرام» یاه
 شعپازنالویرام یادص « دتاوخمزاو مادرید ومدا هکیماکص یی
 : دوکیم

 «نربلاک ی لول »نبنچمه ودراد هدهجادملبفلوا لد تیالب نآ
 دن هادتک رشملبف نیاردزین روپشم نیدبک لا اذ» و دیقف هشیپ رثه
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 نمشچ «یخرچنددوخ

 دوبهدشهتشوت شی ور هک داتفا

 نمزیدولل -

 دب وشن لخاد
 نیاب مارتحااب یاهظحل یدآ

 قاطارد تقونامه .دش هریخ كالپ

 تفگ دنلب یادصاب یدرمو دشزاب

 .. یاهآ -

 شیپ !دوت یدا

 ای۲ «دوورشو یاقآ[ مالس

 هدیدوآ یمن رطاغت ارم

 ونیزاک یلخاد ریدم دوورش

 هدیسرش رطاخب یزیچهژات هکنی| لتم

 > تفک ودز ینککب

 اد اش دمآ مدای ...هوا 1

 دیرابیم یدیدش ناداب هک تو

 «ریاشک ریو رد میدوب هدشمگ امو

 ماهدرک تاقن

 هزاحا نودب

 تفر

 اولش تامل تست

 هچیارب كدوب وین هب هی

 یدا نامشچ لاوس نی زا
 هچوتم ادب نمزید یلد

 ندرک كاب و
 ۰ ..فافمادا

 دنتهاجک

 یقاطاكلالب

 زد اب .دیما و مع هک ,

 راوسپ

0 
 یراذق

 مت

 ۳۲ )ار
۰ ۳-۲ 

 گه

 ؛دینک اهر اریزاس وراد

 3 ]رک 40 مات ملیصحت

 ر یزاسور|د مرادت

 نامرق تحت مهاوخ یم .متک لابنو
ٍ 

 منک هقیظو ماحنا اش

 -اوخ روم اوت یمت هک مق-أتم -

 ریذس !رناتتس

 بشن [ارم ندژ ونابب ایآ -

 ؟دی دنسف

 دمآمشوخ مهیلیخ ...ارچ

 اد اشهک دوشین لیلد نیا نکیل

 میوگن مه ادنیااما ۰ .منک مادختسا

 دیشابن سویام دایز

 اش فطل ر-ظن مرکشتم

 تسا

  نآ ردءاردوخ ریجا تسینایپ كيیاچب هکنآ زا «یدا»

 تثاو مک ( ید

 زیزع ینامهیم نوچمه عمچ
 دوب طابنایوآ

 دم ی را

۱۱۵۲۷۱۸۷ 
 ۲ 2 وجه همی جرم جو حتی

 -یچ) داشاب روتب و (یروجر

 کر حیب هقیقد ود

 یا هبرض یی

 دعب و ددوآ دراو ن

 نتخاوتب تخادرب نبوشزا یکنه

 درکیم ارج| هک یاهعطقرد نانسب

 زا سب دوبوم متاخ درک

 :تفگ دیسر ناب اس كنه[

 شهاوخ تسا نکمماق[ -

 رکید راب كي ار هعطق نیا منک

 ؟د زاوتب

 یاجب تشاد یرب لد هک یدا

 تیاهت اب مناخ شهاوخ تباجا

 داهنام» كنه[ نتخاونن تینابصء

 نادنمقالع ودوب زور ثته] هک «نات

 تخادرپ تشاد ناوارف

 امش.منک ینن رکف اقآ -

 رد مد "یم سامحا

 یقالخا نیااب دین اوتب
 دب او 4

 ۲ دینابب رانک « نمزید»

 ورادن یبوخ هر زدبا بدا یم نخ

 ر, دییامرلت * و
 ی ؟ را هت-د رد

 مزبور » رتسا

 ۳ ار امر . مک یمخ
 یدک ملدرب یم ۵ ۳

 درب ِ اک نیارد هب
 :مزاب| .منک راک ونی زاک نیارد هک

 

 نو م 4م دنتصا وجخت هک

 و یحاسص ین ۱ قاک و دقب یرارم روتر 1
 1 تر" 7

 ۱ سیف دوب وم رند 1

 تفا ودنار

 ۱۳ رج هاخ هرغالاب
 هدینکب دیهاوخ

 .وراد رو مودیم ۰-. چیه -
 موشیم مادنتسا یا هناخ

 ...!یوخ هچ .....یتسار -
 عیه «یقیسوم و یزاسوراد

 مچ

 و سا - دا یمن لوح

 مه دیهدب هعادا ناتنتخاوئب

 منیب اد «نءزید» یاقآ

 ٌهکتیا 1 سپ دوب وم رتخد

 تفک .درک ادیپ |دنمزید

 یاهنشج مامت ردام ؛اقآ -

 هب حایتحا ۰ دیاهتشاد تک رشنم

 میناونیم الع «هک درادن حیضوت

 نونکا . میئایب دانک رگیدکی اب
 فعل مهاوخ ی .مدادیشهاوخ

 . نشج رد ؛دیهدب هژاجا وهدومرف

 دشاب من رتم تدممامت رد كي زوم شم |

 ییجع یاضاقت !یدوجدام

 نبنچ هک تسا نکمم هن وکچ . ینک یم

 ؟تفریذپ اد یتساوخرد
 رک ا . تضا هداس یلیخ-

 «دینک مادختسا یرکید تسینابپ
 هجوتمهنبلا .دوشیمفرطرب لتشم
 ۱۰و تسیچ مدوصتمهک دیدش

 . یسبت هکیلاحرد یروجرام

 فو تشاد بلرب یا هن | رفظم

 : تفگ و :تیشک یدا

 3  دیشاب هتشادن یا هغدغد

 مدربن

 .دی دش م| دختس| نوچ

۰.۰ 

  زاسهک تدادن لیمآدبا یدا

 هکیاگنهو دشاب ب یمرک رسهلیسو وا

 1 ۳ و رس هناکاب یب نارکید

 دن دو امرد ار قشاق و لاکنچ و د راک

 كنه یاهی راک هزی رد هب هجوت یب و

 1 3 لوفشم وا ینامسآ یاه

 ان اب شنا. دیه



 شب وع 4

 تخادیزاس هوکد ءزا

 وجیا ودع مد
 دداد

 هتشاد دنتسهنا رادکت اب ۳
 نب رنک وب
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دناوتت وم* نبا | ذپم ادعا
 یا رب یتح

هداژ ردا رب یاپب ات نی لا «لاثم
 

 طفح ارش
 دنک

 لاسونسب یتقونمامرتخو

 رایتخا رد نه طخهب مدوب وت
 : وت
 -متشاد

ر« شدوخ ومءنز
نایمب ا
 تخادت !

 :تفک و

 تددبزاطوطخنآ هک وکی_

 ۰ دید تراب وتب

 هاتوک یوکتفک نیا زا سپ

 ژاو دندش حجراخ هزاغم زا وو رع

 دنتشذک ید) رب رب

 نی اد وکتفک نیا هک یدا

 رد ؛ دوب هدینش هداژردارب و وبع

 یدادد وخ تسن | وتن بجعت زا هکیلاع

 :دیس رب یدام زا دنک

 نتشاداو ارچ

 ینک ی م داک یلوص
 ندرک یکدنز .ددادن ارچ -

 تورث نتشاد اهنت . دهاوغیم لیلد

 یناک نم تسین یفاک نتسیز یارب

 تسد زا و دنشک یم تمحر «؟ار

 دنن | رذک يم راک زور دوخ جند

 .مراد تسود

 هک هتف رن مدای شید .,. هلب ۰

 هجنب ِ ترارح هچاپ اش -
 ون ای یوراردوخ راحس یاه

 دیوادیم

 بشكي یارب طقف نآ اما -

 و

 .دوب

 :تفک و درک یاهدنخ یرام

 شومارفامش .تسیئ ووطنیام

 جایتحا ناتندوجوب همه و دی
 3 دنرا

۰.۰ 

 «یروجرام» مرگ ناهثجت رهن و مذخ تاحدآ رد
 دوب«نیچود یدا» ۱و دننک مارآ و شخب یلست

 هلسوب هش

 نک

 دزا ولی زاک رتفد, افطل
 * نمزید>
 لصحام و هدمآ ناتشوخ امش زا

 ناتما دمیتس دنا وحتیم هکب |مالک

 تاعص دا ابی فلت

 یاتآ
 ناشیا هبروس فی

 تک

 تدهب دو رو زا هتفه دنچ زا شیب

 یت رهشنادچ 47 دوم هتشذکت یدا

 دنتسن | دیعا ز شمان همه هک دن اسرمهب

 یرام یوعف_طزا رصع كي

 اهن ۲ نهج یلجب هک دش توعد

 دوب یتصرف وا ءارب نیا دورپ

 ابو دشاب روشحمایی] نارتغداب هک

 دی ابن یتبحص مه هتسارآ ناناوج

 تقد نئجب یلک هتسداب یدا

 و درک میدقت یراسم هب ارنآ و

 :تفک
 هکنیاژا ثیاهتیب ؛ یرام -

 یوگتاو ملاحشوع منک یمنا> اهالم

 دشخ یم یدورغ نمب توعد نیا

 تسیناپپ هکنیا یاجب متیب یمهچ

 هسک متسهینادمم ؛ مشأپ یریجا

 ٍب رس نیرهاس لثم مناوتیم

 مشابدازآ ومونهب

 ولج یزام یوبع متومنیه

 1 تفک و دم7

 چی جسم مچ

 داهنشیب نیاذ یدامترو

 اجن 1 .تفریح ور: ددیو-ب باوچ
 و

 راچدهکنیا لمودرک تکع یکدن
 تشک رپ وتایپف رطب

 تک نآ تعیو

 زا هکدوب هودناو مغدای رف

 نوری شرکنوسقا یاه هحنب ریز

 درام
 ابو دردم شوک و دوب

 هدشمخ ون ابی یوویرام

 یلاشچ
 0 ۱ تر بوک

 تسب رفنیم یدا تروصب ای وا

 تل رب ریگنانزح یمح 7 یدا

 : تک و دزوآ

 ۰ مدو هدژلوک ]ز مدوخ نم-

 سید|هک یتسار + تب روطتا

 عاشج رد یکدزبماقعهچ نیچود

 دو دورف« ردقچ تقیقح + دراد

 توعد تقایضب مدرکیم لایخ هک
 , ماده

 روطن ابه فلتخم یاهكنع7

 مکارتم یاضفددزاس دئمدرد لوژا

 یرامو دیشکبم رب نسلاح هتفرک و

 یشادص ابنآ مب وربز كنهابه

 : تالکیم هتهآ]

 یرتخد «پاگتهدب اسموای-

 .یدای هلی ۰مدوب شی لاسورع
 )و تك

 هدق هرکی م اشامتادنیدز یوکن یا. یاجب یداو تخ ادن| رب زب رس و

 دن دومن یم 7

 2و: یو در 4ج یع

 مدرک وروخرب اشابهک زورن

 یارب شنآ ژادمب یاهزو

 ,دندوب هنتسخ سب یلاهز ود یدا

 .دندرب ین رسمهاب ار تاف وارثکا

 - دوباهن ] دامیم كرا

 هک دندوب هدشوحم مهرد نانچت ]

 نیا قوشسمو قشاع نیتضن یوک
 اذصف لحاس راک ؛ دنته ناپج

 .  لیطعت و زاک هکیماکنهو دندروغیم

 ابتابایخ هعو نادر
 دن د ژیممدق رگیدکب تسد رد

 دیشووخ نهیموژالبق ناهار حسو

 ریزرد
 در

 یتولخ هطقنب

 را رس] و دن دب زر ویع شعا دن دی دنخیم

 اشنا مهدزن اددوخ لق یوکم

 همادا نانچ مهاهت رشاممنیا

 یدا دداموردپ هکتیاات .تشاد

 .دندم ] كروب ویل ب یدا توعدب

 .هتسو روار ناشرسب یاه یتامت رته

 دننک هدهاشم «نمزی رو رتک را

 ۵ زی یراماب هکدوب مقوم نیمه
 ادا دءام وئیزاک ردیش . دنهع

 : تقک یدامهب

 لخاد اددوخید| ردپ

 : تک وورک

 « !هیمتسودا ریراممهوا-



 تن ومآ را

  زمایل و نادو -تریلک

 نوک وکثیو
 وک 2

 » ته - تت وماراپ

 تیک ناب - نوسک وکلی و یرته

 یر 21. ی
 - ( ۱۹۳۶ ]) یئارحصدرم

 یداک؛ ناکشییرته -تتومازاب

 دروقکب زل ر روتر[ نیجریوک

 نیتوک یت و۲
 (۱۰۳۷) یئایدددژد ۲

 كي ردر رف:ن کش رتعو تن وعاداب

 میک ۲ -لاکعبتنارق -جاام

 ینوتنآ ان رب رتلاو تقوریات

 ۰ نیک
 یرسات رس نهآ ءاد۳

 - تت وماراب- ۱٩۳( )کی رمآ

 یون اتسا ادابراب ؛ناکتی رته

 فو ریماتمیک ۲ - یرک كمزتوج

 یولن ادنای رب - نوتسرب ترباد

 نیت وک ین وتت۲
 یرتخاب لامشراوسسیلپ - <

 - رثه - تنوماراپ- (۱۹۰)

 لو داک نیلدام-رب وک یداک :ناگشیپ

 - رتسافنوتسرپ - درادگ تلوب

 .ف وریمات میک [ - نوتسرپ تربار

 نرگس .مص جاوما - <

 :ناکشیپ رنه-ت وماداب-(۱۹۱)

 دراد۲ تلوب-نیو ناج دنالیمیر

 نوتسرپ ترباد - یساعدن وسیر

 . دراوبه ناژوس

 لحاو رتکد ناتساد - +<

 :ن گشیب رثه-تن وماداب-(۱۹:۳)

 نیاس - یدندال - رپوگ یراک
 واقع

 (۱۹4) ریذپان ریخست ۷
 بیداگ :ناگشیپ رته- تن وماراب-

 دن ویدراو* ددادک تلوب- ریوک

 وکلیو یرتهس فول راک سیدوپ

 . نوک
 (۱۹۸ ) هلیلدونوسمءاس-۸

 رامالیده:ناکشیپ رنه- تن ومآراپ

 لردناس جرج - دویتامرونکی و

 وکلیو یرنه - یروبن الالجن ۲
 . نوک

 نیمزیورشی امت نی رتگ دزب -

 :ناگشیپ رثه_تن وماراپ-(۱۹۰۲)

 نوتاداج- دلب | و لن رک سنت وهیتب
 ایدولک - دومال تورود- نوتسه
 یرنه - تراوتسازیج- ماه. رک

 .نوسک رکلیو

 ملیف و امنرس ۰ مدوم |

 دید وا زاکرد یداریا

 راک

 رک ۷

 هلمجزادوخ و۱] دنک وز وک واب

 رامش امنیس ناپجکرزب یاهتادرک

 یئاشاقت نادرک راک رکا ای و (دوریم

 دوب یقطنم وا یاضاقت و تشاد

 دوخلوب و4 امرصرکف هک ۲ نودب

 دهد رتابترت نآ هباووق دنکنار

 تسالمع ژرط نیمه هطساوپ
 هیهت كن هکنآآ دوجواب نونک هک

 هیت هیلک تسین شب یدیدج هد

 ..تحت |دیمیدق وهب رحتا ندنک

 هک ینایجاشامت و هدادرارق عاعشلا

 ضعمب دن |هدش وا راک زرط هجوتم

 اب وا داثآژا یکی ولبات ندید

 یراکتب !ملیف كب سا رطاخ ناثیمطا

 نلاسدراودید دنهاوخ شزرا ابو

 هتدرکیم امنیس
 رمارک یلناتسا هکیصاختا

 وایاپملیق هک دن ادیم دنسانشیمار

 رکیدکب هباشتم و ریظ تقوجه
 یاهملقزا یکیرکا دوب د هاوعت
 تقوجیه وا درک ادیب تبققوم وا

 رگیدراب دوخ بیجندرک رب یارب

 دنتام ) دزاسین نآ ربظن یلبف
 بیت رت نیدب هک ناک دننک هبپت لغا

 زین یلبق ملیفرد !ددوخراک شزرا

 (دنهدیمهولج شزرایب

 وا یاپملیف تسیلب یهاکن
 هكيسب وا ملیق ره هک دهدیمناشت
 بت آ هیلک و هدوب یدیدج مون و

 .دن و ریع رامشب ینادیداج داش[
 هدول [ طیحم هک یملین)نام رپق

 داقتا دروم اد اکیرمآرد شزرو
 ژوسنامتاخ هجبتن ) نادرم (داددارق
 جنافا ناژاب رص تاساسحا و كن

 وووژرآ و دیما هک یتادوح وم نیا
 (تسا هدش هتشک اهنآ

 یناوررتا كب) نمم وکحمشش
 و موکحم هدع كي هیحور هرابرد
 مارو ) هدنشور-ف كرم ( ینادنز

 تب یکدنز ) زابهدیمش (یعاتجا
 (تلعكي ءایحا و نادرک رس درم
 یکی ناوتعب هک )زورمین یارجام
 ی وات نرتسو یاهمایفنی رتک دزب زا

 دننامهن و ( دوشیم بوسحم اینیس
 رد ریظنیب ماد» رثا كب) هبی رفكي
 -وژرآ وراکفا و یکشزپ ناهجهراب

 ..:.(نا وح كش زی كب یاه
 سهیهت نینچ دادعت سوسفا یل و

 و تسا مک دایب یمتا و ناکدننک
 .دومن نانیمطا نا وت یمث مهنی ریاسراکب

 :میرتگب تحب نیاذا تدوصرهر»
 دین ادب هصالخ و یلک روطب

 هک تسا یصخش هدننک هیپت هک

 نآ هیهتیارب و ددنسییم اد یاهژوس
 رایتخارد لوبینلبمو مزال لیاسو

 یتدم زا دمبو هتشاذگ نادرک راک
 مات نآ یدادربلیق هکیماکته )
 لیوحت دازا اد دوخ ملیف (دش
 - یم امنیس نابحاص هب و دریکیم

 . دشورف

 نادنمقالع و «اجم نا دنناوخ عالطا یارب

 امنیس نا؟ هراتس هب
 هک اددوخبوبحم هشیب رته یکشمای یک د یاپسکع هکیناسک

 اداهن ]دن داد لیمو هدون یدوآ دوشیم پاچ یجراخ تالحمرد

 دوخ هتالعدروم یاهسکع هیپت یاربناگشیب رثه هب نادنفالعو دننک پاچ

 یانثتساب «امنیس هراتسو هلجم هتشذک یاه هرامش هبهت یارب نینچهو

 -مقاول هب تسین دوجوم الصا هک ۲۵و۱۲ ودو و۲ و یاه هراش

 همجا رم ۳5۰۹۰ نفلت یرهچونم ناب ایخ گل راد اژ یشورف ری رحتل |
 . دنیام ف
 هوم و جو جوجه جورج ی ی وجه جوجه وحی جیم

 مرتحم نیرفاسم هجوت لباق
 ناهفصا و زا ریشددون یتیگ

 یولپپ ردنبو تشر روتنالیگ
 هاشتامرک هاصتقاوتا

 لبابو دهشم رپهدوتا

 نامرک دابع

 هیلاضروزی ربت تیزنارت ناریا

 -(۱۹97) نامرف هد-۷ ۰

 نوتل راچ:ناکشیپ رته- تنوماداپ

 رتسک ابنآ وثیارب لوی-نوتسه

 یج ۰ دناودا-وا راک ود ندوب|

 یرنه-تگ اپ اب د-شوفانین-نسنیب اد
 . نوسک وکلیو

 هناورپ : هجرت
 - ۲۷هحفص -

 ,یرتک دزبام 4
 اه,-ایف نایمزا» ناو ز نایمزا» ناوتع

 9 تفهنبا . دنکیم یفرمم

 ۲۳ یایک ریو ۱ یایملیف تدم
 ناز 5

 رو مدروفا رکن وج» ترش
 نشررو مانب یون ارف مایف
 یاومت و وب اژمایف كب و <« بش

 ین( 1
 7 نیم رظنبلج زود طسو

 ی یقه نانساد ارثکا
 ی هلم تاحفص نیرخ ۲ 8 نب رخ آ رد لماک

 زیآ دوشیم اچ ددمتم یاهسکع
 اب «ییاک»> ملیف ناتساد ژیت داب

 ۳۳ تاحفص «نوداک یلمل» تک رش
 , سا هدرک لاقشااد ۳و ۳عو

 ویا هنچ تیبها زین تاحفصریاص
 حرف«راکدنناوخ خساپ هب و هتشادن
 یا همانرب ناکشیپرثه یکدن

 مهو فلتخم یابن وی زیولت یکتفه

 هدش هود صاصحااه یهک آنینچ

 . تسا

 سکع هلجم نیادلج تی رد

 هک «ودداب تیژی رب» زایکند یاه
 زیکت | هسوسو صق ركي لاحرد| ریو

 هلمج نیاو هدش پاچدهدیم ناشت

 یودراب تیژی رب :دنکیم رظن بجز

 هدشهتشون نآ لابادب وهدش روسناص

 < ددراب تب ژی رب زملیف نی رخ 7 هک تسا

 تلعب «درک قلخ اد نزادخو مانب

 آرد هنهرب ندب اب یو هک یصقر

 تلمب نآ شیابن « دهدیم ماجن |

 راچد دودناس نسیدومأم ضارتعا
 ۱ تساهدش لاکشا

 تحابم لا دشرکذ هکیروطب
 هلجم رد ملیف دافتناو کت

 شضوعردو تین یربخ دن وء«هنیسو

 هی ربواصت دهاوخب ناتلد هچره

 اکا-هریچ یلیخ ابیذ ناب هنهرب

 يم پاچ هلجم نیا رد هک ی رگید

 داش له زا اد یک دن زمغادوش

 دیار بن 1 یپ و 07 میلس قدذ) اتمرد رابتخا

 نت هب ناهدنآ ناک دننک

 گمیدرک شوم رف مه دنیا

 : "وب هوالع دن ومهنیسو
 لچوآ عطقب هنایلاسهب ردن كي ؛دوخ

 ِ_ك تالجم , دهیم راعس |
 و نسب طقف نآ باطءهک

 ۲۳ :مانبدد اد صاصتخا

 ٩۱ هد «ییاپود موم
 ۱ ی <دن و« هایس» تاراعت زا
 دن شم

۳ 



 :6 ریوک یدک »شروع و

 و
 !ردا رب و رها وخ تاقالم رو

3 

 نو راک یلس)
 ۲ زار لرفش#
 و هیبن نمض هدشابیم ورتمیناپمک رد «نارتخد» ملیفود کذب 1

 نونکا هک یودنارف"ریهغ نی رلابو هداتص (

7 
 ۳ و 7 9
 هو تو و ۱ ی را رت را دو و تاعقالع (یرمیا) درخ یوشیر ردا رب اب نآ زا یاهذح* 0

 -لیسوئیدب تسا هتساوخیم وا خیشآ ددارب یاران

 ِ ۲ هب وخ رهاو* لپ
 ادنیبب میچب ارشیوخرهآ و سرب

 هد هجا نم مج نو وخ هو و وخ ج خ هخ و و هج مچ هخ هج هو هج وج مو مو هو

0 

 00-0 یوم هک نو نو یو نو و و تا ست تو نو یو یو یو و

 !تک رد هدب ادخ

6 

 رماکهاک کی یاپب زابب ی باب ) یاقآ
 ۳م 3 و یاب زاسه
 ۶ 1 ه ۲ لج ی جی دو فو رحم الاب یسنعردو

 یدوزب یدوزرب
۱ 
 رد یاد مارس زد اف وا

 ورم سکار

 هلدغب دزد لبچ و ابابیلع

 : كا رتشاب

 لاهجهیماس لدنان ۳

 طسوت یسدافب هابودو یگزر عام

  لا راس یود وتسا



 نت : هدشنک يطظت ۷

 لودح » هقباسم ناگدنربپ نلک اب 20 رب دنیل زل راچ

 ٩۰ هرامش «یدعب ۴ ؟ رلیه

 مثيسح ربکا یاشآ - + 3

 (نارم)
 سو دن | ربا نیپعزبشود ۷

 (دهشم)
 سادبم ره زیوزب یاقآ - ۳

 (ناربت)
 مدقمیرفعج هربنم مثاخ بس 4

 ()اربش)
 ماقم ملاق زیبماک یاق - ه

 (داربت)
 یلعوب سیگن رقهزیشود - +

 (زیربت)

 :یقنا - حیحص خساپ
 تدولک - ۳ نلا- ۲ ناو

 -۵ سدوف دینلاک ویو - ؛ تربلک

 - ۸ لاپ - ۷ یدعب - + لفش
 ناتن ومویا

 -۲ تداک وب - ۱ : یدومع
 - ه دلنلآ - < لرق -۳ نان

 نید- ۷ لوی - - (ناداب) ا وا

 ار دوخ ینامنیس تاعالطا

 دیل ام زایب
 -هنهک فیرح» ملیفرد - +

 تک رش ناگشیپ رنه مادک < راک

 الاب رد هک اد یاهشیپ رته

 تک رشت |رب هزوررمادینکیم هظحالم

 یللمل انیب ترهتپلاج مليفدنچرو
 رونک آ> ناونهو تساهدرک سک

 مدرمبوصموهدون ژارحا|ر« زاسلوپ

 اقب اسهک اداق[ نیا !تساهدش ملا

 كي قافناب 6۷۳ رتچنیود رد

 یالیف هک یتحو دیدید می رستنفت
 شومارف ارن آ مانام « اقساتمهک

 زیمپم(نایاد ترباد)اب (؛میاهدرک

 فا الاب مه لوک ورسزا هدرو آ رد یژاپ
 هلادزو ملیف نادرگراک ب یک زاتب تفای یدای زتیقفوم دنتفر

0 ۳ ۳ 
 ی ب ردقن ]6 رلیمنلک »شف رد راپکب

 یچاشاسن هک هدرد آ رد !دصو رسیت هرق

 و تسا هدرک درغیب دوغ اا اد

 زا داچ»ولد رد شدوخ هکنتقو یح

 امسپیاوه «فورممنابلخ «تارپ دنیل

 زونه دوب هدرد ۲ رد زاورپب اد

 هدینش ششوک یوت ینهرق یادص
 ۱م

 فورعم هشیپ رنه نیا رگا
 دیتخانش اد ریه < یوباکد و

 ربت لاید ود ماضناب اد شبا

 لاسر| هلجم سرد ۲هب هدشن لطاپ

 هکین ایک زا رفن ۳ هبمهامات دنا

 هزیاج ۳ دن هداتسرف حیحص بارچ
 .مینک میدفت ادهلچم ههاسکپ

 دنچ < كاون میک > زا ۳

 ؟دن |هداد شیامن نارپنرد ملیف

 - دای رب > ملبف كيزوم - +

 یم زاس هكسهآ مادک داک « هنر

 ٩ دشاب

 لوصحم«جو رکساچ ملبف - ۵

 ؟ دوب یناپک مادک

 (دعب ةرامشرد خماب )
 یلامنیس تاعالطا خساپ

 لبقهرامش

 تلوب + رپوک یراک -۱

 > ۳ ذرشلو رلداچ - ۲ درادگ

 یلبخهک فیح ؛رطخرد ناک زیترد

 - ۳۸4ص

 4 رد هح مم مد مچ مج هج مچ مچ

 نو نو جو جو

 اه الو »۰
 زد دو » "

  دیلدو نووتب نادب هاچتاضن یریگنا دوشبددادیحر
 زیاد یر ۲

 و مرگ و ول اعاژو كيدوب (كوآ ناو ناسن و) یثاقا یا
 وب تلاج یا ّ

 هچ یو یوق كيزومو. هنادنمرته ین ادرگ راک كي و هداملاقداخ و

 ناجی ِک 2
 ۸ )کدو موروآدوجوب < دنب ًایمدد ادیه اهکس ژ هک یا رب مانب یرث |
 .سودرته مدرب ناهج رسا رسد رامنیس یعقا وهرهچود (نیک رب)و

 نام زاق دهن منو مژه هاد [وهزرایم تب نام

 . درک یف رعم

 : نه هشیپ رنه نی رتهب

 رزاب.درمنیمهوتسا ( رپ وک یداگ) ن:بوبحم ةیرته
 دنمرنه كي رهظم نمیارب شبادجوقیمع ناشچو نیشنلددنخیل ودنلب

 هو مدوخنمدوشیم رهاظامنیس ءدرب یو رهکیماکنه تسا ینتشادتسود

 ویسلاع یزاب وجءو مزایسیم یشوما رف تسدب ارت ۲ تایوتحمو اینو
 نالبامت و اههتساوخ مات (رب وک یراک) رتک |داک ددنم . موشیم وا باذج

 لاع یزاب هکدراددوجو یسکایآ منیبيمسینم ارمدوخ یاهوزر ۲و

 هزو مبل یا رجامیندشن شومارف یاهملیفردار دنم رثهوكرزب دریا

 شومارف همشج رسودنی ًایمرد ادصب اهگنزهک یارب «كروب هخوج رس

 ملاعردلاحب ات هکتتسی|هغب ان نی رتکرزب لش نودب ( ریوک یراک) ؛ دیش

 شایلاعو كرزب رثهووا زا مهمدرم هن انتخیشوخ و تساهدم7 دوجوب امنیس

 شیپ رثه نیرتب وبحم هکتساماش لاس ۳۰ اری) دن |هدرک ریدقت یب وغب

 ۰ ددرگیم بوصمدوریلاه

 نارهآ-لگ نهیم نیذون

 - ۵ نیئلوک فزوج - 4 !یاهقح

 .لاسروین وی

 ...دیناوتیم ای۲
 رکذ اد ادب ذ یاهملبف مسا

 سیمهنیل اپ دیتسناوتن رگا ؛ دیئاب
 :دینک همچارم نوتس
 هلارتفاپ 6۰0۰ و

 (كنیملنادن ور و ندیهكنیل رتسا)
 ناج) كا رتشاب « هوم و ۲

 (نیلانایدو كريد

 ها رتشاب ۰ 9 ۶

 (رتسک ات سیلبف ورب وک یداک)

 « دیناوتیم ای[» باوج
 >- ۲ یلالط نیهاش - ۱

 زاسب رس ب ۳ دوورش نایوجکنج
 راک اد

 - رنه اب یخوش » باوج
 لبق هرام# » ناگشیپ

 <درن وم نیلپرم» هب سکمن ۲
 , تشاه قلعت

 ک ۱



 8۱ ۵ رد
 تو نود

 نماننیهاپ هچب نیا بفاوم ۰ افآ ین ربغ یبلا اف

 تفگ دادیمرارف باطغ اد هچب هکیلاعرد ر را 1 ۱ *داد با
 ؛ بوغ هچب هیاتدا ی زاذ ۲ ن ندیس : اف نکا تبذدا ورا 2

  ناز ۱ مدرگبمیب ۱
 دن ؛ دانفانم د ۴ مه ۱۳ ن-یحد هئثار هدلاو می اخ

 دم و تسشن نم یوناذ یدد دما و منیب یمن نم ثاگ تددک و
4 

 8 ثالا رد دش عو رش ۳۹

 ههاف[ نیا ( دسوب یماد زا ومیس نیج دوبن فروتکب و ینفر) +

 ۱ هنداکچ هراو
 با وچ هچ هک مدنام ربجتم منش ۵ یاهتشدرس یداد هجا هکند

 مثفگ هرغالاب ۰ مهاب

 رگا هکبمشپب ۱ هکسزان ور موناخ ندا هداد هعاذآ تا
 امنیس هرپ تساوخ تاو ره «کا تبد ور شن امامو هشاب ۳۹9

 ۱ هربپع شدوخاب ملد)
 انک زا سابنفا<لرفو ملیف شیپ یدج هاملیس هرایم هشبمهوذم منکن تیذااد من اهامرگ ۱ مع ننپ

 دا» مناخ
 طسوت هک ماد نپمهب ی

 لثعب ملف نب ۷ ل دع

 وورمواشب دووبلاه یراچ

 هدرپ یوزر تساهدش هتشون رب رفا (دنلب یادصاب)! دشاب تبرغآ یامنیس نیا یجلا (مدوخاب) -
 لاس تالوصحم نی رتپب هرمدرد

 نیم اوش تک اس هکبد الا> ما وجهرآ
 ی آدم کد اهم نادرک < ی دشیرخ شردامزادوب تکاس ناجیسیس هک یاهقیفد دنچاب ۷

 هبادا(دین !هرک داک نی رتیلاخ ۰ ووخ تر 3 3  3 هداد و هتشگنرب رگید هچبردام دنکن هکدشادیپ مزفمددرکف نیا ناپگانو
 ۱۳ یی هوجد دیب هرز ۳ ملی . دراذگب ۱دغ نمای | دناج سیم

 1 تسا هدربالاب ؛ دیقف «نیدزسج» ؛ هروغیبنار ههاق ندا ارچ هریش نیا - یزاب یصوصحب كس لاحنمرد دو نردقو طلست هزادناب بم : وی ۱ 7 لرغد 1 دشح رط«تالاوئس هزاب ود دعب
 مود

 ۳ 1 نیایسأسا یاهلدربن دوورلاه ناکشپ رنه نیرتایی)ذا ن ۱
 > و «نسدوه تادد دن راد هدیع از مثیف

 هه ك و هبونش فرح و بوخ ! هچب ههاتآ ندا هکنیا هساو
1 

۱ 

 0 ۶ تامب المان اپ دوخ یک دن زرد هک دننکیم ءافیاار یرهوشدنزشق «لرف» ملندد < دولت تبازبلا , هنکیمن تیذا اد شنامام تقوچیه
 . دن وشیم ورب ود نا وا رف 71 ام 

 رشنامام ههان] نوا ۰ هنودبم اجکزا هریش « بوخ
 ۹ هنکین تبذا

 راجان وهدیسرشیلیوراث ناجیسیس غامد مقوم نیارد ) -
 ,,..6 ودپم هریش »۰۰۰ بوخ (!مدرک كابارنآ مدوخ زیمت لامتسداب
 هه. هگید ه ودپج

 ؛ نروعین ودبوخ یاه«چب اهریش سب -
 ؛ شبل هشوگ تئرازیم طقف هروخبمن مهوروت « منوج هرآ

 ۱ تنوج اقآ شیب هریم تحور تفون وا ۰ نیئاب تنسراپ
 مناخ هرغالاب « تشاد همادا ملیف رغاواات نایرج نيا ۰ ۱

 هواد تحز رز هدلب هگشاذا یلیخ نیضردو دندرو] فی رشت هلاو
 ادب رادرابتخ |:متفگ یغلت دنعیل اب طقف باوجرد + دنتسا و تر عسل 9

 قداولشو تک مدید ؛ مدش دنلب ماچ زا شم امت ملیف یشف ودمب
 شنک رثازاو ةقلورچرس| رس مدوب هنف رگ ینوش سایلزارور نابه * َ
 ا تسا هدمآ رو یراپ تفد لاعب ناج نسیم ,
 نارهت هلجم یل نیس هدنسیون نسب یک كي هک ۳ ۳
 نامرب رم تسود یادضورس هک میدیو بجعت لامک اب ۱ مین 8
 اضوصخمهنخابین هعفض نآ هدنسپونناشی) هک دش علم همب د ۳
 یووکتت ومواهابتع) ها اچ رزار عفیلک یریگش ما ٩ ۳م
 ءابتشا هلیج بیک رترد مهعثراوو ملیف درومددق ۳

 هشی رته ود ملیف دد یزاب لوط رد هکنبا بلاچ هتکن
 ری یب یلایزرینات تست تخس «نیدزبج» و «نعدره 9 ادودرم
 کیر ابن « نیدزمیج > دندوب هتفرگارف «رولبت تبازبلاو
 تازبلا > مشچ ریز لوس قباطم هگدوب نیا ۰ دنکب تسناوتيم
 مارتحا یح عون كي نشردد تیرکن یشربیاههاگن ابر عرولبت
 " : دوش للاف ید یارب شزااو

 9 اب هجو لج یارب اددوخ یمس «نسدوه ارد یلو
 . سکع نیارد هکنانچ تشادیم ژاربا یرگبد وحب «رولبت تبازیلاو
 .  یرولبن تبازیل او رظن بلجو تصمزا ربا یارب ناشبا دینکیم هدهاش
 :تساووج وم هک یرکید هدعتم یاهسکع دن |هتف رگ ناشدوخب هنابتنیآ
  هنونالا ریوصت هک ههدیم ناش یرکید هرعنس» لاکشابار شالن نیا
 ۱ . دشایم نآ زا یکچوک

 هک دنکبم باجیاروطنب| مئانرق طبارشرکبد الاح .دیاش
 !فسات یاجاما 1 هشلمع درا واهنزبولق رّیخدت یارب یاهزات
 . اب وهدشن فوم دوخروظنم ودماجنارس « نسدوه كارو یاف آ هک
 ۳ و تم و ۰ و و و ی با ما و و و ی " اولیت تا ربل » متاخلدب ناشق اد ودن دوم رف ع۱هدزاک ارکب دءزدعم

 هک عكرویود ردلاساچ همانشبابت هتشذگ تفز)
 ,یرکقت رتاتزد تسا هدش هتشون قدذاب هدنسپوب یندم
 تیقنوم .دیدرگ مدرم زیگنا تفکش لابقتسا اب هچارم و
 و ۳" 4 میناهاوخ



 یسد ]و

 بم ت

 ۸ هر سو

۱ 7 

 ۲ 5 ن 0

 وب مودع
 یاوملیف یرس۳ سرو

 ین وفمس یلیس » ی 5
 ترس نا دا لایعتس و متخاس

 و ربچب رس, لثم یعرزب یاهلیق
 )۱٩۳( دارب

 (۱۹۳۹) هلوتوت تقه

 ۰ ) دوبیچ وس» ٍِِء

 یاب ۰۱۹4 ۱) دا زیب یاهدژ
 -ا راک نیمزرسددسبا ۲ ۰/۱۹ ۲)
1 2 
 كچوک راوسو(٩۱ ۳) دتمت
 سود می دقت اد (۱۹ 4 ) شوب

 و مدون كرحتم یشاقن را ۲ نار

 نیا شب هکدشمواعع اپملیف
 ثادرم ریپ «ناناوچ وأههچب رب هوالع

 وا وهمع

 -یم یرفاد تّذل اهن یاشابتزاو

 داتسه ینالرصحم نینچ ءا

 یتیففوم زادعب ۱۹۵ لاسرد دن رب
 دش «ورلاباک هس و ملبق دیاع هک

 یشاقت دان دعتتم رک میص

 بوجمناکشیب رنه اب كرحتم

 سپ میمصت نیایود مزاسب نآرد
 راکهاش «تلکس۱ قدر ملیف مامت از

 نیپب اد
 دد ۰ مدومن هیهن یراکتبا ٌةقیرط
 ملیف مامتا زا هعب ۹۵۰ لاس

 -یشل ومیاهمایف هیهت ۰ «الددنیسو
 نتخاسب و متشاذگ ران | نویساگیلپ
 را یور زا ینامرهق یاهملیغ

 ني) غاونازاهک متخادرپ كيسالک
 ترباد) جک ربوج ناوتیم دانآ

 ناتساد ( لوکسب رد یباب - نتوبن
 نوج - دات دراجیر ) دوه نیاد

 دراچید) خرسلک و ریششو (سیاد
 رد .دربماناد ( زن اج زنیلک - دات

 راکسا هزیاج داهچ ۱٩۵۳ لاس
 یارحص) دنتسمملیف هیپت ُهطحاوب
 (یل اکعالآ ومیکسا-ریفس - رادناج

 «نپ رتهپ» كرحتم یشاقن .ملیل هیو
 هک یراکسا ۱ ابد مدرک تایر
 مدوب هدروآ تسدب لبق املأاس

 !مدبدرک زاکس| هزیاج ۲۲ بحاص
 ماهتخاسهک یدیدجیاهملیف نایمژا

 را رهتسب اد شود, هناخدم اخ»
 بیقعت» و «ایرد ایعارد كرف
 دنرکذ لباق < كررپ ریتوموکل
 رارسا و ملیف مامتاز| یب یددر

 تک

 بونج كنه[ > فدرمم

 | رماک
 هدرک رخ

 | وئع تحت 4

 نآ ردهکد برو

 نادود «ن
 اد یداب ن

 دروآیم رطا
 دوشیمهد
 اههدنمقر

 دناشت قبر

 ایّورو بیجعتفار
 هقا نیا دنرگم

 دوب زم هنععص یراد ربذل

 ود ایمین و كد

 « تشاد تعرس ید

 تدناقم هلسلس +

 یفارک و7
 ۱ رد هد

 شراگن رد هک دن |دیم حیضوتن مزال

 یخرب تافیل ات زا تالاقم هلساس نی |

 «كاعچیه ریظن امنیسكرزب نادرمزا
 یت نیکفدوب و دیر لو راک 7 رهالف؛

 ؛نوس رب رک ناج هات درلپ نینچمه
 وب ردن ۲۰ كنبتل وب یور ۰ زودیت وت

 -چا «لک ولپ؛نتسکنی ول؛ ناناک وب
 یراصه « نءتود رتلاو « یلداب
 -یج «نوتسکالب لوسا ۰ داتسرک

 «رلممایلیو« لنورب نایددآ «نیدو
 .تسا هدرک هدافتسا لونام رجار

 |دتصرف مقوم نیا ردانرض

 رد هکیناک هیلکزا هدرمش مئتفع
 اب تالاقم هلسلسنیا رشن نابرج
 ارنآ . هتامیرک فاطلا داپاغآ

 دیاب زین . مينکيم رکشت دن هوتسیم

 یاق ] دنمجراتسودهک مٍ يهدب هدوم

 یبلاطم شراکن ی )رها
 لبقت امذیس كينکت هنیمز نیمهددار

 هچره هک میدا ودیماو دن |هدرک

 لدتسم تالاقمهملاطم شب رتدوژز

 و . ۵ .میسرب زین ناشیا

 یابیز» شزرااب راکهاش <یکدنز
 نیا. :تخاسمهاوخار «دول ] بارخ

 تشاددهاوخرب حرخنویلیم ع ملیف
 دهاوخ دازابب ۱۹۵۸ لاس رد و

 نددوآ دوجوب رب هوالع . دمآ
 یکیم لثم یبوبحم یاه رتک اراک
 هناخ و مااخ لیددپبچ ؛سدآم

 هدپفسف رب ویپ ود« كا دالان ود شو دب

 و بلآ رک یوبد « وپچونیب هٍوتالپ
 ای < دنلینسید > قلاخ نمیبماب
 .متسه زین < نمزیود تگبب»>

«ٍِِ 

 ال ۸

 و
 ناد رک راک

 ناونعب رکید و
 -راک ۰ ق زی

 رتن اموک ود ملیف گلی یناد رک
 نیا هک متف ؟ هدپم اد یل ویثار-ا

 درب اد ایت ایسا یلههزا اچ مایف
 ابملیف را یرایسب زد هتش

 ماهسردم یاهیدوتت نب رمت یارب

 قباطم اد ملیف كي هیهت و

 مرکب هدهعب یزورما شورن

 نکسهک اجن [ات اب وارد نوچیب

 تشا « دنهدیمن راک یجداعب تسا

 اب راودیما مناوتیمت هک

 زا مناسرپ لمع هل-ریپ اد میوژرآ

 یربخ4--۲ مهنا ربا یامنیس مضو

 یایتدژا هژادن | هچات مند

 اجنیارد

 ومرادت

 نیا هباپهچات و دن راد عالطاامنیس

 او تساهدرک تفرغبب تنص

 یا رپ میمصت و تیث نسح و تف

 .۰ یدوزب

 و۷ هی روفءام زا هک
 زینادرک

 روک هد ی
 و تل میگی دوم اد رتنام

 ۶ یاهنا

 هک ور هک تسین یدردرت
 اب هک

0 
 تسا

 و مدرک درب نا
 هنانشی ام

 نآ نا ۶ و امنیسیا رب 4 یثف

 ناشوا هک دوخ ممد زا

 تسا یزورما متسیس نیرخآ قبط
 مک هدافتسا

 یاهتلک یناربا ناوج نیا

 ورکیممامت یدردلد اب ابلاغ | ددوخ

 یا هنایق «ام هبحاصم نایاب ددیل و
 تفگ و دششوعء

 ردهک درلنن شوهارف دیاب اما
 تساوخ یمامنیسیتق و ؛یروش؟ رهرد

 هتیمه:دنک ع و رشا ر یقیقح یکدنز
 .. دروخی-م رب یلحم تالکشمب

 دا) ون یلفط زونهمهناریا یامنیس



 فا
 بیر تشدآ

 راد ینامج تیفورعم هک ام ۱

 ۲ نیتنوفتوج 3
 یگنرآامن راهاش رد
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 ۳۳تا
 لس ملومعنخحرب ّ

 :ادرومود هتخاد :رث( 1

 دوزمشهنجز

۷ 

۱ 
-۲۱- 

 هک تفگ نیب بک یس» درک تبحصب عورش لشاد رگیدراب 3
 تساهدن امیقاب یدایزیاهراک زونهودوتسه لونشمرایسامش اهزورنپ|
 دوخهرظتنم ریغ دورواب متسین لیام هجوچیپب نم .دیهدماحت | دیابهک

 س نیرت كچوک هک نیااب و موش اش یاهراک رد یاهفق و دیلوت بجوم

 دوب مهاوخرداق یئاهلتب مدوخنم .مدوآ مهارف ناتیارب یتمحازم ۳

 هظحالم هن وکچیه نهددومرد هک موش یملاحشوخ رابسب و مسرب می اهداکب

 رطاعخب منکیم شهاوخامشزا .دیاین لسب یتافیرشت و دوشن یا

 یمطقق ؛دیهدن یربیفت نیرتکچوک دوخ یادرف همانرب ردنم ندمآ
 ثیاضر مهتآ و منک رکشت هنامیص امشز| درومكب تیابژ| مهاوخ 1
 یاربداک نیا هک منادیم پیلیق . تساجنیاب نم ندهآ هب اش نداد 3

 «دوبن لوبتلباقو نامآ دایزابش
 هرجئپ فرطب هتساخرب یاچزا نانخسنیا نایب اسب لشاد ۳

 هرجنپ یاه هثیشب ناداب تارطق مقومن آرد .دشکباد هدریات تفد

 اههدرپو مزیخرب مياجزارتدوز هکووب نمهلیو مهدیاش .دروخيم
 - یتقو عتاددد مدروهن ناکت میاج زاارچ مندی یلو مثکپ اد

 متساخرب یاج زا مهنم دشکب اد اههدرپات دشدنلب یو مدش هجوتم

 فرطب رکید دابلشاد .دوبهدش ریدرکید یلومریک تقبسوارب ات
 .میتسشن نامیاجرب هداپ ود ودرهد تشک زاب ید

 ردلباقم ردنمو میدرک دوبع كراب هزا وددزا هک عقومت [ دد»
 دیدپ ملد رد یبیجع ساسح| متفایدوخ داظتتا رد اد بیک,

 مدوبهدشورب ور روصت ملاعودیلابقتسا زرط نینچاب اهراب نم
 مامت .مد رک یم ینیب شیپ دوخدزن هک دوب دوطتامه انیه ناب.

 -انیع «یداوید رپواصتد هناجبانک و ارسرسزا تدامع یا
 ترابع ردب هکلاک یتقو .مدومن یم مسجم مرظن رد هکدوب

 مرظنب نینچو تغاون_هبرضراپچ - تعاس كنز درک دقوتو
 رد < تمسونام و انشآ میارب زین تهاسكنز تابرض

 .نامه مدرک یمن هاکن دابالصانم درک یم تبحص لشاد هک یتدم
 تبحص یادص اب .مدوب لوفشم كسشوک ندبنک و شزا
 زانبق ینعی ناتسمزو هتشذگ ناتسیات تدم مامتددو مدینه

 مهاب اهب# میدو-ب سنادولف ددیتتو دوش شیرم دو

 نآ رد ؛میدرک یم تبحص ناتسلگن |هب نامت رفاسم هراپ ردو

 اهلگنج هراب رد یو .دن ادذگ یماد شناق وا نپ رتشوخ ز
 رانک ات امیقتس«تدامه ولجزا هکنیهداجو تدابهو كداپ
 عوضومنیادد شبه .درک يم تبحص نماپ اهتعاع هدا

 0 اعرم نابهزا اجنیاهب تشگ اب دیک می

 3 نوتگنیل و هک یاهکسلاکاب سحر تومیلب ردنبات

 .ررفار هگسلاک ۲ مرکشتم امشز| دایسب میابب اجتیاب
 <« متشاداد وزد| نیمه

 : هک مدرک یمساسحا نینچ تاظحل نآ رد

 ؛ متنک و متفايااب اددوخیداع تلاح هی یلد
 ۲ یس.دوب تخسد راومهان رایسب هارد مذکیم ناب

 + لمل ریبعت تهج هادنیپ دیاهدش روبج؛امش تفگ
 مفصاتمیلیغ عوضوم نیا ذا دینک

 لاسعوخ الراک هکلب .مدشن تحاران الصانم تاب نیاذا»د

 "مو هک یندم مامت ردو متسشن یرگنهآ هدوک دانک !ریذ مدوب یضاد
 بت مدرک تبحص نوتکنیل وابدوب بسا لعت شیوعت و ریعت لوفشم

 ورک ده شمارآ الماک تاظعل نآرد لشار هفایق وعضو
 ۳ یلکب نیتسخا قیافد رطاخ بارطضا و یگتفشآ نآو دوب
 نارا# رب لمحادهیاوا تلاحن ]هشیم کا هتبلا .دوب هتفر
 شذرس ل اق یسک رکا هظحل نآ ردهک مدش هجوتم ,دومن رطاخ

 لوک فیرظ قاطا نآ دد مدرک سامحا اریذ مدوب مدوخ دوب
 ميارسب ماهتش نآ یودهک یلدنمو متسهتخمزو تغردیدوجوم
 هریک تسین نآ فا رت هدننکتحاران زیچ چیهو تسا كچوک یلیخ
 و تسد دل اوتن و دشاب هتسشن یکچوک و هاتوک یلدنص رد سغش

 هک تاظعل نآ :د مدرکیم رکف مدوخاب .دهد ناکت یتحارب اد شیاپ
 و ماهدرک میج نآ رسیزاد مياهاپ «م)هتش كچوک یلدنص یور
 و هفایق هسچ تسا نازیوآ نیفرط زا مزادد یاه تسد

۱ 

 1 مداد یتلاح

۱ 
۳ 

 رروآس 4
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 ماهنخاب ۳ شاپ ادمدوخ

  نتوئاپپسا زا یا

 ار لادنک یا-قآ لرنم اجنیاب ندمآ مقوم رد نوتکئیلوو
 تسحالص ای آ هک دمآ شیپ میارب رکف نیا یاهظحلو دادناشن نمب

 اهبسا ودوب هدش رید یلو منکب یتدادا داهظاو منزب ناشیاب یرص

 .  یدد زانم هتشذگ نآ زاو دندوب هدش در لزنم یولجزا دنت یلیخ

  هبچ رهاک مدرکیم ساسح) اد لیم نيا مدوخرد یهاوخدوخ لامک
 اد « اجنیاسب » هملک هکنیا زا لبق لشاد ميايباجنياب ۰... رت دوز

 تساوخیم هک دیسد روطنیا نم رظنب و درک یثکم ی)هظحل دیوکپ

 تب»ملابلدرد لشار هاگن ۲ .دش فرعتمادعب لو <م|هناغبو دی وکب
 رد زا اد ترامعنیا یاهتسق مامت زوربعآ> داد همادا نبنچ دوخ

 میارب یصوصخمهلصوح و تقداب نیئاب والاب تاقبطو |رسرسو یدوزو

 عیب نآلخاد مضدو تدابع یامنذا یحرط یتحو دوب هداد حرش
 دنتسبومارمن امشچ رگ یتح مدرکسیم رکفزورما هکیروطب دوب هدیشک
 < .میایب تدامع نیا فلتعم یاه تمدق رد اردوخ ءار متسناوتیم

 اکدایفوهد فلعا تیابن» دادهماد|هرابود ینکم یکدنا زا سب لثاد

 ِ ۳ صاصتخا نم تنوکس تپج اداهتاطا نیا هک تسامش

 ط 1 یم اجنیاب یتقد هک میدوب هتذاذگ دارق مهاب زوربمآ و نم
 ینقد هک دوب لیام هثیمه زوربمآ .مینک تماقا اهقاطا نیمه
 یس مدشدرا وزورم|یتق و ,دینکناکم لقب شقاطاب امخ ددرک یمرب
 دوم تاوذتس یارب اد ذورپمآ قاطا امش هکداد عالطا نیپ
 9 تا دهاوخداد عوضومنیاذا اشطمزوربمآ حدد .دیاهتفرگ

 . یقاطا نیا دد مداودیما > متفک لغاد تاداهظا بارجرد
 ۱ ذش نیر-خآ زا سپ ارهاظ .دیداپ تحار و شوخ الماک

 زا یسک رکید هتشاد تماقا ابقاطا نیارد پتون همه مانب
 ۳ : : « <«تسا هدرکن

 رآ



 بب ثدمه هدینشن اد ]رسجام نیا نونک انایآ . دیشک لوطلاس تی ۷ 7
 ۰ ۲ دندوب ۱

 واب یهاکت مشچ ریزز| لاحن امهددد < > منفگ شباوجرو
 مسبتع بوق هعیارجاسم یرو آداب زا منکیهدوصت و دوب هتب 8 ۳ 1 7۹ مث ادز شا ابل رب یبسبتو هدش هریخ یداضب شتآهب هظعا نآرر

 ۷ ۰ دوبهداد دارق شن اد یورو هدرک مهرداد شياآ ی 3 ة شنها 2 شقا

 فب رظو كچوک نانجن 7 یئاهتسد مدوبهدیدن ایفل اب سدش جبهت
 یاهتسد ریظن دوب هدیشک و فی رظو رغالدای + اهتسدنیا . دعا

 هدنام مامتانو هدش هدیشک یدنمرنه شاقن طسوت هک

 نآ
۳ 
 یهضش رب ومز
 , دشاب

 ۰ بوخو مدیسرب دا <
 رظطاخب مهن ] ودشلم از بآ وف همع بلقز| یدرسلاس تسیب لا سپ

 عقود ]ددیل و دوب هدرک ددوخرب یرگید شیشک نواعم اب یون
 درت نادنچ رکیدمه شبلق ودوب _ هتفذگ حنپ ول مچ ا بل وف همع ربعلاس
 هدرک جاددزا شیشک نداعءاب یدماجنا رس . دوبل هدننفو

 « دوبمآاوت یتخبشوخو تیقفوماب جاودزا نآایآد
 یسورء شدد دش شضراع هک یک و شهجیتن هد بلوف همه هنچ

 و دمآ بوفه رسرب هچآدعب

 «درک یه باق
 نمبو دنادرگ رب یداخب ذاادشیود خساپ نیا ذا سبشار

 شنامشچ هکیلاحرد ۰ دش هدیشک مهرد ناهکان شناهد . تسیرکب
 مرظنرد زوربعآ ریوصت نابکانو تشادیدجو مادآ یتااحزونه
 دیسر مرظنب , دوب باوف همع یارجاملقن لوذشم هکیلاحرد دشمجم
 وتساهتسش: لشادلب اقم یلدنص یورب زوربمآ دوخهظحل نآردهک
 ناهنپ ار شاهدنخ دشوکیم ودرگنیم ودب لش ادو درونیمناکت شی اه هاش
 رتخد یوررب و مریکب ۱دما هدنخیولج متسناوتن تلاح نیادد ۰ دراد
 ربنیو نامشچردهک مدشهجوتم هاگنآ ومدرک یمسبت لشاد میوه
 . دومنمسپت می ورب نآ لابن هب و دمآدیدپ یثلاح رییغت

 نسیا منکيمدوصت»متفک ومدش نامیش, دوخ مسبتزا هلصافالب
 م دیاهددوآرد ناتدوخذ| نونکا مهار ارام "

 ارجام زا تیک یس , ماهدرکن یداک نینچ دیشاب نئمطم« هنو

3 
 مدینک لاوئس یوزا دیهاوغیم هچرهدیناوتیمامش تساهاک 7 یبوخب
 راک نیا منکیمن نانک « هند متفک هدادناکت لوبقمدع تمالعب ادمرس

 دیاهدرک لقب ميارب امشاد|رجام هکنی |نتدن ادزا یوهوالعب .دشاب یحیجم
 ایآمسرپ امشزامدرک شومارف یتساد . دش دهاوخ بجمتم رایسپ

 مهناب ددوآناتماش یارب یزیچ ب

 هدرک خرس هجوج یرادقم ۰ پوس ناجنا كي « یدآ»
 < دوبهدشهیهت هزشوخ و عوبطم رایسب هسره . ءولف باپک یک دنا

 ووجو نز مدختسم هناخ نیادد هک دیراد عالطا كع نددب» 1
 . دنک يک ديسر ایش یاهساباو اهراک, هک تسین سکچیهد درادن
 هک دنتسه ناوج نیمدختسم زا رفل ود رو-تدآ  ای«ناج» طفل -

 «دننک كيکامشب مابح ندرک هدامآرب

 یل وکر بزج نذ نیمدختسمزا «مهدیممیچ ترایسب اد مضونیا»
 ميدکيدياب مهمراپ-ابلپ یکدیسرپ مجاد , دی ًبمنرب یزیچ یجاد

 نیازا رینبو مشوپب ءایس سابل یدادازع تدم مامت رد مداد ۰
 یارب .ماهدروآ مه رکید هایس سابل تسو كلي ماهدیشوپ هک یاب

 ۰ مداد ءاربهب یماوداب و مکحم یارشلک مه یلاعب "
 دیتسهرب زکان امش دشاب یگدنداب زورما لثم هکیلاه لود .

 ًامخش مدوخنم,تسباتک یدایز دادعت ناب اتک رد دین ابب لد
 قو یاطم یاانک اه منکیم نامک یلو متس_هملاطم

 مدرکیسل رکف ملکب اد داکنبا ملاوتیم مه نونک ادا هتشاد تراهم هرفل
 ۱ اجشیادد تفگیم لوربمآ منیپپ اجنپا دد هرقن فورظ هژادنا نيا ۷
 ۳ یور و ههدپم هنر ربیقت ایرد بآ واغب ربثات هجيتترد هرقن فورظ
 مولس نایرزرط نآ زا هکمداد نانبطادوشیم هدیشوپ كليك ذا نآ
 فورظواهلاگنجو دداک و اهن ادع.شفپدر تسا هدش هجوتم یو دوب
 ۱ دن ]هدرو ] نو ریب هدش لفقیاههجنگ زا ريخآ دورود یکب نامهاد هرقن
 ۱ نمپ دوخ لدرد یو مارآ تشرد نامشچ نآ _.سپدد هک متسنادیمو
 . ددنشیم

 ۱ مدوسب هدرک مسبت واپ دابکی . مدنادرگررب ید زا اد میدد
 3 . منک مسبت شیورب مه رگید داب متساوخیم رک| نمرب تنعل

 1 رد نمد زورپمآ دوب مرک یلبخ اوه هک یلاپبشو هزود»
 1 دیشوجیم یاهمشچ نآ ددد تشاد دارف الیو تشب هک یکچوک طایح
 7 تارطق شزیرب و مدنیب اد مناشچ تفگ یمنمب و ربهآ . میتسشن یم
 نانچ یو رظنب تلاح نآ هد تفکیمد مهد شوک اههداون زا بآ
 ن دین ادیمامش . دهدیمشوک شنطو رد ناداب تارطق شزیرب هک دسریم
 هگ دوب دقنعم نآ بچوسب و تشاد یبلاج هب رظن دوخ یارب وا هک
 .  ودش مهاوخ هدرم ژیو د-بزرل مهاوخ نم ناتسلگن | یاوهدبآ رد

  مشابلاوت رک هقطنم بوسطردیاوهو بآر درک | اصوصغب

 . موش هتشادوکن هناعلک رد دیاب هک متسهیهایک ریظن تفکیم نمب
 هلاخ رد دشاب دارق رکا و میآلمعب تداهمو تفارظو تقد ابو

 . تفر مهاوخ نیب زا موش هتشاک لدنعم ریغ یاوهو بآ و یلوسعم
 .تفارظ اب دح ژا شب و متسه روش هداز نم + تفگیم هوالسب

 . . مدهآ نیئاپ ماشفرص یارب دی ایممدایب وابکی .م) هتفرک و خ یربشندمت
 . نآ هک تفک نیپ زوربمآ و متشاد نترب یاهزات سابل هکیلاح رد

 . . هقاشاو هروآیم یدایب اد میدق مر یاه هکلم ندیشوپ سابل ژرط
 .  دشیهاوخشخامرس زا یشوبب یسابل نینچ ناتسلکن اد رگ اد دوین
  كي و دشاب لدنالسف زا تنهارپ هچراپ دیاب اجن7 رد . دش
 ثوارف |دیوتحیمصن مهنم «یزادنیب شودرب هشیمهمه یمشب لاش

 بت < ۰۱هددوآ دوخاباد لاشنیاو ماهدرکن
 یاب راچیوررد یهایسلاشًاعقاومدش هچوتمومدرک دنلب ارمرس

 5 3 - دداددارق شتسد یولپپ

 مدو زا نبنچ اوهوبآ «ب عجادید یابتبحص هلابن درد

 عوضوم میداد تمافاام هک هبحان نیارد اصوصخم ؛ ناتسلکن |

 ایلادمیتسه رب زکانام ۰ دراه تبمه)یلیخ نینکاس یا رباوه

 "]مضرف - تسین زبخلصاح داب زام یاهنیمز . میشاب اوهدب7

 ادنیتوق نادنچكاخ .تسین ناتسلکنا لامش یاهنیمز یزیخ لصاحب

 ك تیابن ابامو تسناداب اوه زورارچ هتنهزور تفهزاو

 اب و ربالوهمهادرف منکيمنامگ . میتسه یباتفآ یاهژور راظتت |
 دیتاوتیماش ءاگنآآو  میشاب هتشاد یبانفآ زور ادرف سپودشاب

 < نکس
 , طایام یداب 1ژا همت نیدنچ یماسا لشار هاگن]

 ار ابن [مدیسرپوا زابچعت لامکاب نمد هرک رکذ ارهیحان نآ
 زن» تفک باوج ردمهوا . دن |دیم 7 هک تملاسود كید 1

 < ۰ (|هدریس رطاعب و هتفرگ داب
 .یزیچ هکد یسریم رظنب , مدنامتکاس یاهظحل

 ءارر» متفگ یکشخ و درساتبد نعلاب طقن میوکب متبعص
 < تسیلکشم راک هیحان نیایاه یداب آرد ینامیپ

 ایومکحم یاهشنکن م یلو» تاکم تسایرد
 هایسنماد ریذ| هک شیاهاپ كون

 مرظنپدوب هدیناشوپ ]رث آی لیخم یئایرس
 بب هارب رداق الب 9



 یوسوم دراشب ر یاقآ
 (نامولس دحهم]

 لاسداامیا رب هکیاه همان زا

 رد هک دوخیم مولعم جن زدیم

 4۲ دنهدیم شء ابن یلاپملیف اشرهش

 رهترد ص رم لاسه یلآ 4 زا 1
۳ 
 نیاذاو دش هاوخ هدزاذک ی

 دیتخبش وخ اش زدقج ناحل

 زا هک مداتفا یاهدنن وخ داب

 اشوخ )وب هتشون اهتاتسرهشزا یکی

 (دی ربیع رسب تعتیاب زد هک امش لاب
 ناتل اب اشوخ ]میت وکیمامشب مهامو

 (ادی و ریمامنیسب نامیلسدجم رد هک

 -دنه رفعح دمحم یاقآ

 ( یولهپ ردنب ) یاهلاخ
 یئامنیس » تالکشم خساپرد

 میدادیم شورعمایش تاج 1

 رد منیانک روب تسناا» -۱

 شن لد یدایژ فرم رم یاهبلیف

 نارتیم هلیجنم هک تسا هتشاد

 سوی رتیم.دداتیک یناج؛نیچیایرد

 دربماناد كل رین :اهروتایدالک و
 جیهررف هژوخاب ررفلم- ۲

 اب زین دروفا رک نوجو دن دادن یتبسن

 ظاحل زا طقف دروفارگ كيردورپ

 دنشیوخ وموق لیماف تهابش

 نارهتب یک زات یملیق اهنیازا-۳

 هک روطنابه ؛ تسا هدشن دراو

 كي هتشذک هراش دیهومرف هظحالم
 هدید هلجم دلج یود درم

۱ 

 یبارت یلعنمح یاقآ
 هدنی [رد< دوباک حاد»ذا -۱

 دادعتو هراوآ رسپ ؛ربنع یاپملق

 هدراذک شیامنشرمسپ ملیف یرگید
 . هش ده|رخ

 «یمیطمكلم رصان سرد [-۲ ۱

 ناونعتحت كليد یبوم» -۲ 9
 طسوت رکید هامکیات «دیلس

 دشده|وخهداد شیامت

 و

 اکوداد < نید زمیج» سکع < تشوب

 دومت میهاوخ پاج هلجیم دلج

 بیطخ رهچونم یاقآ

 یدیهش
 و ۰. تشادن دوج والصا تیسقل 7

اک تسرف طقفاه هنحص شرامش
 ده] وضیم یف

 نایهدسر یضل رم یاق ۲

 (ناهفصا)
 و رکشتم امش تاداقتن از|

 زین دوب زم تسیا .. میتسه فساتم

 لاسرا ناتیارب داب نیمود یارب

 , دش ده|وخ

 یصاب رک دومحم یاقآ

 (لباسب)
 دو| رک هلجم رد هک اهسکهمامت

 امو تسام حایتحا دروم دوشیم

 . ميشورفباداپن ۲ میناوتیما

 -نیرفآ یبورحخ ناباقآ

 (زاوها) یداجس ورسخ
 «میهدی« لوتامشب مهژاب - ۱

 هک « میهدیم لوق ؛ میهدیم لوت

 میهاوخ پاچرکی د هتفهودیل | كي ات

 ۱۱ میهدیم لوق « درک
 اد«دوباک جادو سکع - ۲

 میدرک پاچزین

 ناداب [ نایدن ول ا هزیشود

 یناج لد < نارچوک ویتساد
 تشاد هدپعب ار نایلادنز كرحم

 نا رهترد ملیف ۷ دودحرد یوزاو

 ,تساهدش هداد شیابن

 شخب حور - زربیرف یاقآ
 یربخاپلیف یاپب زا - ۲-۱

 یرقاب دمحم یاقآ
 هراتس # اراه وا نیروم »

 -روین وی یوب دوتسا ردالعف امش بوبحم

 رد یزاب لوغثم لانشن رتنی لاس

 دشابیمينام رهق و «یوباک »یامملیف

 ارامش همان نداد باوج تصرثو

 ۱ درادن

 ات دیزاسب سکع نیااب انمض
 تشب یوررب یرتهب سکع هدنی آرد
 اد اش و مينک پاسچ هلجم دلچ
 - میان 6 :تحارو و دونخوخ

 ..هیاهاشنا

 دجسم -سیهارآ ی

 نامیاع

 تعامش فطا زا -۱

 < فطا یکدناو یاچ»-۲

 درادمان

 نی رگ دداچی رو سکع - ۳

 دومن میهاوخ پاچ زین ار

 یاقآ ٩
 دوخرامتسممان ای مانارچ الوا

 دی |هد ومشن دیقد وخ یلاسرا همان ردزر
 ۱ هتفر ناتداب اب"

 < ینسحم دیجمز سردآ -۱

 .دشابیمر|ز هلالرد مقا و سراپ رتات

 دن داد یگشیپ رنههقب امامت -۷

 < ۱ قیاسرجیم > رویت امروتکیوو

 دوخ هب ولب هک هد رک ی ژاب یداب زیاپملیف
 .دیسز دهاوخ امش عالطا,

 یداه ریم دیشهح یاق [
 همان دهکی زازواحتم هتفهرد

 هلجحم رتفدب هحفص نیاب طوب ره

 مامتب دیداد داظتنا امش و دسریم

 ... دوشهداد خساپ هتفهکی رد اهن

 ؟تسا نکمماب ۲

 اهیدوزنیاب «انین راک ان ]» -۱
 . دش دها ون را رکت

 ودیشاب لیامهکیت روصدد -۲

 یورصخ زمره یاقآ
 دوجو یسکیارب نکیمریف

 هکیتروصرد ... درادن یجراخ

 قفومدیشاب هنشادر اکتشپ و دیه | وخب

 .دش دیهاوخ

 .دنهدشیامن مودراب یارب اداپءهلیف 1 ام و

 رسح دیرف یاقآ
 (تشر) 9

 2 هرامش فا ۱ د ۱ یاه هراش ز 1
 ِ یصادوجوم یتساوخدد ۳۸ 2 + از

 ام ریصقت هللاو-۲
 ئ :ناتس ره یاهامنیسنایحاص
 دن |هد رکت ورا و | داهملیف نی | هک

 کنه ۳

 |وخ پاچ سانم تصرف رد زیناد

 و وودح رد زی زی ۱ 2 پملیف نآو دوم
 ووپ هدش هداد شیامن لب 4 یق لاس

 ب راشتم امش فطا زا انمص
 ۳ ارامش تاداقثنا و اهیلاماهارو
 تسایما رک ناک دنناوخ لام (امنیس هراتس) رپ زتسب میهووخ داکب هدنی ۲
 مينکب میل اوتیمن یدک این ] لیمزجب امو

 یهامن یبضآر م یاقآ
 ۱۷:ملیفدد نموسو یودهم

 , دنراد تک رش «مادعاب زور
 و یروذا 4 اءاطع یا[
 (هیئاضر) كنشوه ریما

 تقیقحروب زم یاههنحص - ۱
 ! تخادپ

 . دوب یلامایس هقح-۲
 هدنب [ردزين دوب زم بانک -۳

 , دش ده|وخ رشتنم

 ب - ریاقآ
 یگشیپ راه ناتسرنهب - ۱

 . دیاامن همجارم
 ؟یشیمب ناتسودنه - ۲
 یرتشیپ_یعس هدنیآ رد - ۳

 . دش ده|وخ دروءنیارد
 هب قلعتمروب زم تایلمع - ۱ یمیها ربا یدهم یاقآ
 سیت رک ین وتو |دیجی رب ولول انیج
 . دن دومنیم تک رشاهن ۲ یاجب یرگید زاب كريس ود دوین

 نبا تسا نیم هدنی ] رد -۲

 -نول دام هب رذشیب مدرهاریذ-۳

 یکتسپ ممنیاو دن راد هقالع ودن | رب

 .دداد هشیپ راهتیصذش و پیتب

 یذومحه نیهح یاقآ
 تسرا وناکما تروصرد -۱

 انشبوبحم هشیپ رثه سکع بسانم
 :درک میهاوخ پاچ دلج یورار

 + ملیف رتسکد ین وتن ]زا - ۲

  یاهنیسرد # شوپ هایس نادژد >
 ۰ تسادوچوم سد

 نفیلک یرمگشا وم>س
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